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Słowo od Wydawcy…

Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer 
magazynu „Na Psi Temat”, który kierujemy do 
wszystkich posiadaczy psów i kotów, a w sposób 
szczególny do hodowców zwierząt rasowych. 
Większość naszych dziennikarzy i publicystów 
związanych jest z Polskim Porozumieniem Ky-
nologicznym lub międzynarodową organizacją 
World Kennel Union, jednak mamy swoje „eku-
meniczne” przesłanie do wszystkich: „Kynologia 
ponad podziałami!” 
Nie można dalej dzielić hodowców na zrzesze-
nia, na lepszych i gorszych z powodu etykietki, 
na tych z ZKwP lub PPK, FCI lub WKU czy wielu 
innych polskich i międzynarodowych organi-
zacji. Są tylko dwie kategorie zawsze aktualne 
i prawdziwe dla posiadaczy psów i kotów. To 
dobry lub zły hodowca, niezależnie od tego, gdzie 
jest zrzeszony. 
To samo dotyczy karm czy akcesoriów. Nie bę-
dziemy wspierać jednej firmy przeciwko drugiej, 
ale promować jedynie karmy czy akcesoria, któ-
re nasi eksperci ocenią pod kątem zdrowotnym, 
dobrostanu lub przydatności dla psa lub kota.
Nasz magazyn kierujemy do wszystkich posia-
daczy psów i kotów w Polsce, myśląc także o kol-
portażu w środowisku Polonii. Specjalny pakiet 
przygotowywać będziemy również do organiza-
cji społecznych, trzeciego sektora związanego 
ze zwierzętami, weterynarzy, samorządowców 
i polityków, od których zależą regulacje związa-
ne z hodowlą.
„Na Psi Temat” jest dwumiesięcznikiem wyda-
wanym w formie tradycyjnej, jednak zachęcamy 
Was także do lektury naszego portalu interneto-
wego NaPsiTemat.pl 
Kiedy zaś zechcecie kupić psa i mieć pewność, że 
nie pochodzi z pseudohodowli, zapraszamy do 
odwiedzenia portalu sprzedażowego eHodowle.
pl, gdzie znajdują się jedynie zwierzęta ze zwery-
fikowanych hodowli.

Wydawca dwumiesięcznika „Na Psi Temat”
Prezes Polskiego Porozumienia 

Kynologicznego
p.klosinski@napsitemat.pl Wydawca Na Psi Temat:

Polskie Porozumienie Kynologiczne
ul. Tadeusza Rejtana 7/9, 28, 02-516 Warszawa
Redaktor naczelny: Robert Wyrostkiewicz
Sekretarz redakcji: Dominika Kłosińska
 Nakład: 6000
Kontakt:  Prezes PPK, Piotr Kłosiński
 tel. 501 053 683 
 e-mail: biuro@ppk.org.pl
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PSY TYLKO
Z  NAJLEPSZYCH

HODOWLI!



Mało kto wie, ale koty i psy, 
hodowle tych zwierząt podle-
gają w Polsce pod kompetencje 
Ministerstwa Rolnictwa i Roz-
woju Wsi. Psy i koty rasowe nie 
kojarzą się z rolnictwem więc 
skąd taka sytuacja?
Rolnictwo, jako dział administra-
cji rządowej, obejmuje sprawy 
związane z ochroną zwierząt na 
mocy ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt. Podsta-
wowe wymagania i zasady wynika-
jące z tej ustawy są uniwersalne dla 
wszystkich gatunków zwierząt, bez 
względu na ich rasę lub cel utrzy-
mywania. Dokument reguluje m.in. 
podstawowe obowiązki osób 
utrzymujących zwierzęta domo-
we oraz kwestie opieki nad bez-
domnymi zwierzętami. W ten 
sposób pośrednio niektóre 
kwestie związane z hodow-
lą psów i kotów rasowych 
znajdują się w kompeten-
cjach Ministra Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi.

Jednocześnie warto 
zaznaczyć, że Mini-
sterstwo nie ingeruje 
w hodowlę tych zwie-
rząt i funkcjonowanie 
organizacji społecz-
nych, których statuto-

wym celem jest działal-
ność związana z hodowlą 

rasowych psów i kotów, 
rozumianą jako ich ge-

netyczne doskonalenie. Działania 
prowadzone przez Ministerstwo 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi mają na 
celu dobrostan wszystkich zwierząt, 
nie tylko domowych. Oczywiście 
w sposób szczególny działania te 
związane są ze zwierzętami gospo-
darskimi, które mają znaczenie dla 
produkcji żywności i funkcjonowa-
nia rolnictwa.

Zajmowała się Pani wcześniej 
w polityce funduszami unijny-
mi. Dzisiaj rolnictwem i zwie-
rzętami, w tym w zakresie 
ministerstwa znajdują się tak-
że psy i koty. Te kompetencje 
mają swoje punkty styczne?
Działania Ministerstwa w zakresie 
funduszy mają na celu wspomaga-
nie nie tylko działalności człowie-
ka, ale również wpływają na jakość 
życia i ochronę zdrowia zwierząt. 
Takim przykładem jest działanie 
„Dobrostan zwierząt” zrealizowa-
ne w ramach Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich 2014-2020. Po-
legało ono na udzielaniu wsparcia 
rolnikom na podwyższanie warun-
ków dobrostanu zwierząt. Aktual-
ne informacje z ARiMR pozwalają 
stwierdzić, że działanie dobrostan 
zwierząt cieszyło się dużym zainte-
resowaniem rolników, gdyż łączna 
liczba prawidłowo złożonych wnio-
sków wyniosła ponad 44 tys. 

Prywatnie jest Pani posiadacz-
ką kota. Kot polityka koi trud-

ne emocje po pracy? To jego 
główna funkcja domowa?
Koty to wspaniałe stworzenia. Mówi 
się często, że są znakomitymi tera-
peutami i myślę, że jest w tym dużo 
prawdy. Koty sprawiają wiele rado-
ści, zazwyczaj mają dużo energii 
i zachęcają nas ciągle do zabawy. 
Muszę przyznać, że po ciężkim 
dniu sama obecność kota czy zaba-
wa z nim uspokaja emocje i poma-
ga się odstresować. Oczywiście ich 
charakter czasami bywa trudny, ale 
nie da się ich nie kochać.
 
Czy posiadanie zwierzaka to 
tylko same przyjemności?
Bycie właścicielem zwierzaka to 
duża odpowiedzialność, należy 
mu poświęcać czas, opiekować się, 
dbać o jego zdrowie. Trzeba o tym 
pamiętać szczególnie w sytuacjach 
gdy ktoś rozważa zaopiekowanie się 
psem czy kotem ze schroniska lub 
gdy chce komuś podarować zwierzę 
jako prezent - na szczęście w okresie 
świątecznym pojawia się coraz wię-
cej kampanii uświadamiających, że 
zwierzę to nie zabawka i z opieką 
nad nim wiąże sie konkretna odpo-
wiedzialność. Cieszę się, że zwięk-
sza się też świadomość społeczna 
dotycząca bezdomności zwierząt 
i sposobów jej zapobiegania. Dzię-
kuję wszystkim zaangażowanym 
w to zagadnienie i zachęcam do 
pomagania zwierzętom - odpowie-
dzialnie. 

Rozmawiał Robert Wyrostkiewicz

Minister Anna 
Gembicka: 
Koty to wspaniałe 
stworzenia. Mówi 
się często, że 
są znakomitymi 
terapeutami 
i myślę, że jest 
w tym dużo 
prawdy – mówi 
w rozmowie 
z NaPsiTemat.
pl Wiceminister 
Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi 
Anna Gembicka.

Kot
jest lekarstwem

po ciężkim
dniu pracy
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Chipowanie psów 
i kotów, rewizja 

rodowodów
i kastracja 

bezdomnych 
zwierząt!

Z Piotrem Kłosińskim, 
prezesem Polskiego 
Porozumienia 
Kynologicznego, 
wiceprezesem World 
Kennel Union rozmawia 
Agnieszka Malinowska
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oszukiwano hodowców czy nabyw-
ców zwierząt rasowych. Niestety, 
ponad 150 podmiotów zajmujących 
się kynologią i wydawaniem rodo-
wodów nie robi nic dobrego poza 
przyjmowaniem wpłat na swoje 
konta. T smutne, ale mam nadzieję, 
że szybko uda się doprowadzić do 
certyfikacji, gdzie tylko hodowcy 
z uprawnionych organizacji będą 
mogli hodować psy czy koty jako 
prawdziwe hodowle, z prawdziwy-
mi zasadami, realnymi rodowoda-
mi i transparentnością.

Pełnomocnik ds. zwierząt przy 
ministrze zapowiedział wpro-
wadzenie całej gamy nowych 
przepisów. Jednym z takich 
rozwiązań miałby być obowiązek 
chipowania wszystkich psów 
w Polsce. Podobny postulat od 
lat podnosiło Polskie Porozumie-
nie Kynologiczne, którego jest 
Pan prezesem. Jakie są główne 
korzyści z zachipowania polskich 
psów i komu najmniej będzie na 
tym zależało?

W Polskim Porozumieniu Kynolo-
gicznym od dawna chipujemy psy. 
Można powiedzieć, że wyprzedzi-
liśmy i przetestowaliśmy pomysł 
pełnomocnika ds. zwierząt Wojcie-
cha Kurkowskiego. Obowiązek chi-
powania psów już dawno powinien 
zostać wprowadzony w całym kra-
ju, bo tylko w ten sposób podejdzie-
my do poważnego problemu bez-
domności czy porzucania zwierząt. 
Uważam, że to świetny pomysł, ale 
czy uzyska on szeroką akceptację? 
Bardzo wątpię. Tam, gdzie chipo-
wanie utrudniłoby handel zwie-
rzętami czy przemieszczanie ich ze 
schronisk, pewne środowiska nie 
będą zadowolone. Mówiąc wprost, 

zachipowanie psów popsuje bizne-
sy różnych szemranych grup z tzw. 
kartelu prozwierzęcego. Nie będzie 
już wystawiania faktur na tego sa-
mego kundelka, niby bezdomnego, 
a odławianego przez pseudo-ani-
malsów w wielu gminach na terenie 
całej Polski. Jednocześnie zachipo-
wanie psów pokaże prawdę, komu 
faktycznie zależy na likwidacji bez-
domności psów w Polsce, a komu 
ta bezdomność jest finansowo na 
rękę. Myślę, że propozycje pełno-
mocnika powołanego w minister-
stwie rolnictwa są przemyślane. To 
człowiek z ogromną wiedzą, a teraz 
przyjdzie czas próby czy poradzi 
sobie także politycznie. Od nas ma 
wsparcie i pomoc.  Po pierwszych 
rozmowach na nowo uwierzyłem, 
że da się to zrobić.

Taki projekt nie wykona się jed-
nak sam. Zaangażowane będzie 
państwo, a w tym przypadku jed-
na instytucja. Czy Pana zdaniem 
Izba Weterynaryjna poradzi sobie 
z kontrolą psów i prowadzeniem 
bazy danych dotyczącej chipowa-
nia, czyli rejestru polskich psów?

Ujednolicenie systemu i jedna cen-
tralna baza jest wymogiem w prze-
prowadzeniu dalszych zmian. Są-
dzę, że niezależnie od tego czy to 
będzie baza weterynaryjna czy 
zostanie wykorzystana baza pasz-
portów to najprawdopodobniej bez 
problemu państwowe podmioty 
poradzą sobie z takim zadaniem. 
Kwestią dalszych uzgodnień jest 
jeszcze to, kto i do jakich danych 
będzie miał dostęp. Tylko jednolita 
baza zwierząt oznakowanych po-
zwoli na szybką weryfikację właś-
ciciela zwierzęcia i w ten sposób 
wiele zagubionych zwierząt nie-

zwłocznie wróci do swojego domu.
Obowiązkowa kastracja psów 
i suk, które nie są wykorzystywa-
ne do hodowli. Mówił Pan o tym 
kiedyś w kontekście walki z bez-
domnością. Dzisiaj taki projekt 
kładzie na stół pełnomocnik ds. 
zwierząt.

Wielokrotnie wspominaliśmy 
o obowiązku sterylizacji czy ka-
stracji zwierząt. Tylko w ten spo-
sób ograniczymy, a w przyszłości 
rozwiążemy problem bezdomno-
ści i niekontrolowanego rozmna-
żania w pseudohodowlach. Tutaj 
potrzebne będzie jeszcze większe 
wsparcie pełnomocnika Kurkow-

skiego, bo już ze chwilę odezwą 
się zwolennicy bezdomności, 
na której zarabiają dobre, cho-
ciaż nieetycznie zdobyte pienią-
dze. Proszę pamiętać, że gminy 
w Polsce wydają rocznie około 
280 mln zł na działania zwią-
zane z bezdomnością zwierząt, 
głównie psów. To olbrzymie 
pieniądze, które często zasila-
ją prywatne portfele czy kon-
ta organizacji prozwierzęcych 
i nie mają nic wspólnego z walką 
z bezdomnością zwierząt. Ten 
problem sam się nie rozwiąże 
i tylko razem, z programami 
świadomej adopcji , edukacji czy 
likwidacji schronisk w ich obec-

nej formie, wspólnie z pełnomoc-
nikiem do spraw zwierząt i przy 
wsparciu ministerstwa rolnictwa 
możemy okiełznać ten pewnego 
rodzaju układ, gdzie bezdomność 
jest na rękę biznesmanom „proz-
wierzęcym”. Ważne, by problemem 
zajęły się osoby, którym zależy na 
jego rozwiązaniu, a nie na obse-
syjnym zarabianiu pieniędzy na 
psach i kotach. Mamy jeszcze inne 
propozycję, ale o tym w pierwszej 
kolejności porozmawiamy z panem 
Wojciechem Albertem Kurkow-
skim, który odważnie podjął prob-
lem rodowodów, chipowania czy 
obowiązkowej kastracji niektórych 
zwierząt, np. bezdomnych.

Lider polskich kynologów, Piotr Kłosiński, uważa, że należy 
zlikwidować farsę fikcyjnych rodowodów, zachipować 
wszystkie psy w Polsce i wprowadzić kastrację części 
z nich, np. psów bezdomnych oraz wdrożyć system 

adopcyjny zamiast przelewania pieniędzy w bezdenną 
finansowo misję schronisk.

Agnieszka Malinowska: Jeden 
z pomysłów pełnomocnika ds. 
ochrony zwierząt przy ministrze 
rolnictwa, Wojciecha Alberta Kur-
kowskiego, to rewizja rodowo-
dów zarówno psów jak i kotów. 
Pełnomocnik ministra rolnictwa 
twierdzi, że pojawiło się ostatnio 
wiele dokumentów nie mających 
wartości rodowodów, które służą 
raczej zarabianiu pieniędzy niż 
dokumentowaniu rasy psa zgod-
nej ze wzorcami rasy i udoku-
mentowanej od trzech pokoleń. 
Lustracja rodowodów i wyda-
wanie nowych na zmienionych 
zasadach to dobry pomysł?

Piotr Kłosiński (PPK): To bardzo 
dobry pomysł. Rewizja rodowodów 
i rzetelne zasady ich wydawania to 
długo oczekiwana reforma. Mam 
nadzieję, że dzięki nowej inicjaty-
wie pełnomocnika do spraw zwie-
rząt przy ministrze rolnictwa zo-
stanie ona w końcu zrealizowana. 
Ujednolicenie nazewnictwa, kon-
trola w organizacjach dotycząca 
prawidłowości w wydawaniu doku-
mentacji czy jeszcze większa kon-
trola nad hodowcą. Tak, to świetny 
pomysł. Może trudno będzie anu-
lować dokumentację wydaną przez 
firmy, przez podmioty nastawione 
na działalność gospodarczą, które 
z kynologią nie mają nic wspólne-
go, ale można ten przemysł produ-
kowania fikcyjnych rodowodów za-
trzymać. Trzeba zweryfikować też 
to co robią czy robili rodowodowi 
baronowie od fikcji dokumenta-
cyjnej i może wyciągnąć konse-
kwencje karne tam, gdzie są ku 
temu podstawy; tam gdzie łamano 
zapisy Ustawy o ochronie zwie-
rząt i inne zasady prawa oraz tam, 
gdzie przede wszystkim zwyczajnie 

Zdaniem 
Kłosińskie-
go propo-
zycje peł-
nomocnika 
oraz ko-
nieczność 
ukrócenia 
biznesu 
części or-
ganizacji 
prozwie-
rzęcych 
może do-
prowadzić 
do furii 
baronów-
-animal-
sów, którzy 
stworzyli 
układ po-
chłaniają-
cy miliony 
złotych 
wydawane 
przez pań-
stwo i sa-
morządy
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Jaki cel z kolei miałby jeszcze inny 
pomysł na reformę hodowli zwie-
rząt towarzyszących, czyli certyfi-
kacja organizacji kynologicznych 
i fenologicznych? Kurowski mówi 
o powstaniu samorządu kynolo-
giczno-felinologicznych na wzór 
palestry jaką mają adwokaci.

To doskonały pomysł. Samorząd, 
taka palestra składająca się ze spe-
cjalistów kynologicznych, felino-
logicznych, którzy znają problemy 
i potrzeby to coś, na co czekamy od 
lat.  Potrzebna jest reforma obecne-
go systemu, który w wielu kwestiach 
jest wadliwy. Opinia samorządu, 
wspominanej kynologiczno-felinolo-
gicznej palestry – w moim rozumie-
niu – byłaby kluczowa przy certyfi-
kacji organizacji, których hodowcy 
będą mieć prawo do wprowadzania 
zwierząt na rynek. Taka palestra 
mogłaby sprawować też nadzór 
nad prawidłową dokumentacją czy 
kontrolować hodowle. Stworzenie 
platformy informującej inne certyfi-
kowane organizacje o wykluczonych 
pseudo hodowcach również mogło-
by leżeć w kompetencjach palestry.  
To trudne zagadnienie. Być może 
w wielu kwestiach organizacyjnie je-
steśmy różni i to bardzo dobrze, ale 
jestem pewien że wspólnie dopracu-
jemy dobre mechanizmy działania 
i wykluczymy pseudo-organizacje 
i pseudo-hodowców, którym zależy 
na biznesie na zwierzętach bardziej 
niż ich dobrostanie.

W trakcie spotkania w minister-
stwie rolnictwa rzecznik Kurkow-
ski zgodził się z Panem odnośnie 
konieczności podniesienia wiedzy 
u osób zajmujących się interwen-
cyjnym odbiorem zwierząt. Mowa 
była głównie o tzw. inspektorach 
prozwierzęcych z setek orga-
nizacji pozarządowych, często 
mundurujących się, wydających 

decyzje imitujące dokumenty 
państwowe, używające – jak Pan 
wielokrotnie mówił – pieczątek 
z kartofla i odbierających zwie-
rzęta na podstawie swojego widzi 
mi się. Rzecznik do spraw zwie-
rząt stwierdził, że odbywać będą 
się kursy zakończone egzami-
nem, a więc dojdzie do pewnego 
rodzaju certyfikacji inspektorów, 
którzy dopiero wówczas mieliby 
prawo zajmować się interwencja-
mi. To dobry pomysł? Jak powin-
na wyglądać w praktyce jego 
realizacja?

To, że część obecnych zapisów Usta-
wy o ochronie zwierząt, a zwłasz-
cza kontrowersyjny zapis artykułu 
7 ustęp 3, prowadzą do wielu patolo-
gii, z tego doskonale zdają sobie spra-
wę wszyscy znający tę problematykę. 
Kradzieże zwierząt domowych czy 
gospodarskich to norma w działaniu 
pseudo pomagaczy, pseudo-animal-
sów. Wielokrotnie wypowiadając się 
publicznie mówiłem o prawidłowym 
działaniu wielu lokalnych organiza-
cji prozwierzęcych i tu myślę że jest 
pole do kompromisu. Kompromisu 
dotyczącego interwencji. Naszym 
zdaniem tylko organy państwo-
we powinny podejmować decyzję 
o interwencyjnym odbiorze zwie-
rząt. Natomiast po odpowiednich 
kursach czy zdaniu państwowego 
egzaminu, uzyskaniu certyfika-
cji, znaczącym głosem doradczym 
mogliby być inspektorzy do spraw 
ochrony zwierząt. Tylko odpowied-
nia wiedza, specjalizacja w określo-
nej grupie zwierząt i współpraca 
z państwowymi instytucjami może 
przynieść zamierzony skutek. Dziś 
inspektorem może zostać każdy po 
odbyciu 30 minut szkolenia on-line… 
W każdej chwili możemy powołać 
ich 15 tysięcy, by udowodnić, że takie 
działania wykonywane są z wielką 
szkodą dla właścicieli zwierząt, ale 

i prawidłowo działających organiza-
cji. I tu nasuwa się pytanie, dlaczego 
organizacje nie piętnują bandytów 
skazanych prawomocnymi wyroka-
mi, nie wykluczają ich ze swojego 
grona. I w tym punkcie będzie naj-
większy hejt osób albo nie znających 
zagadnienia lub celowo wprowa-
dzających opinię publiczną w błąd. 
Przy każdej próbie wymuszenia 
jakichkolwiek standardów u tzw. in-
spektorów zabierających zwierzęta 
ludziom, bo im się wydaje, że krowa 
za chuda a pies za gruby spotyka się 
z jednym granym do znudzenia re-
frenem, pewnego rodzaju larum pod 
tytułem: „zabronią nam ratowania 
zwierząt!”. Wiele razy słyszeliśmy 
podobne brednie. Nikt nie chce ni-
komu zabraniać ratowania zwierząt 
tylko chcemy, by to ratowanie odby-
wało się rękoma ludzi z odpowied-
nią wiedzą i doświadczeniem, a nie 
wrażliwością nastoletniego wegani-
na, który oddałby życie za uratowa-
nie myszy, na której przeprowadzo-
no eksperymenty medyczne mające 
na celu ratowanie życia ludzi. Taka 
wrażliwość i jednoczesna bezden-
na głupota to standard w wielu or-
ganizacjach prozwierzecych, które 
powinny zacząć rozliczać swoje 
publiczne zbiórki i pilnować powie-
rzonych zwierząt, by im nie ginęły. 
To trudne, być może najtrudniejsze, 
bo po stronie hodowców, naukow-
ców, ekspertów stoi wiedza, a po 
drugiej stronie emocje i ideologie, 
które często nie mają nic wspólnego 
z prawdziwym dobrem zwierząt. To 
wszystko zresztą, o czym mówiłem, 
to tylko mały wycinek problemów 
do rozwiązania przez pełnomoc-
nika do spraw zwierząt Wojciecha 
Kurkowskiego, ale wierzymy, że 
rozsądek, determinacja, wiedza po-
zwoli nam wspólnie doprowadzić do 
końca sprawy psów, kotów i innych 
zwierząt.

Źródło: Prawy.pl

Żaden pies 
nie kocha 
tak mocno 
jak pudel

Pudle toy i pudle miniaturowe to 
serce Twojej hodowli. Wymagają 
dużo uwagi czy są raczej nieabsor-
bujące?

Pudel to pies jednego właściciela! 
To jest prawda. On podąża za je-
dynym swoim człowiekiem. Bez-
granicznie go kocha i dopasowuje 
się do rytmu jego życia. Pudel wy-
konuje różne zajęcia wymagające 
koncentracji i dedukcji. Wtedy pu-
del realizuje się i nie robi psikusów 
właścicielowi takich jak np. wy-
ciąganie skarpet z szuflady. Pudle 
szybko się uczą, obserwują ludzi. 

Pies wypracowuje sobie nie zawsze 
przez nas pożądane czynności jak 
otwierane drzwi, szaf, szuflad czy 
szafek z przysmakami. Znudzony 
pudel frustruje się. Nie jest to rasa 
dla zapracowanych osób, bo pudel 
trudno znosi rozstania a odrzuco-
ny i samotny może przeżywać lęk 
separacyjny. Polega to na demolo-
waniu mieszkania, gdy nas nie ma. 
Gdy w domu jest więcej niż jeden 
pudel to jest to sytuacja idealna, 
a pieski bawią się razem i ciągle 
mają towarzystwo. Jest to wielki 
plus i pomaga w sytuacjach, kiedy 
wychodzimy z domu. Odpowiednie 

fot: pixabay.com fot: arch. Anna Szatko

Rozmowa z Anną Szatko,
hodowcą z PPK
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szkolenie w młodości moich pie-
sków zaowocowało tym, że moje psy 
są grzeczne. Pudle są ciekawskie, 
chętnie włączają się we wszystkie 
zajęcia w domu, są aktywne. Nie jest 
to rasa, która będzie spała na sofie 
cały dzień. Są ciekawskie, można 
się spodziewać ,że nos pudla będzie 
obok nawet wtedy, gdy coś wycią-
gamy spod szafy. Pudle pochodzą 
od psów myśliwskich i pasterskich, 
te instynkty widać w każdym pud-
lu. Jeśli coś ucieka pudel będzie to 
gonił; uwielbia węszyć i oszukiwać. 
Wiele pudli świetnie pływa, więc 
wyjazd nad wodę wygląda tak, że 
pudel wchodzi do wody i płynie. Po 
prostu. Dziś to pies ozdobny, towa-
rzysz, ale dalej kocha zadania i wy-
zwania. Nie jest jednak tak, że nie 
daje właścicielowi odpocząć. On 
śpi, gdy ukochana osoba śpi i biega, 
gdy jego właściciel biega. To on jest 
dla niego całym światem. Jest to ta 
osoba, która go karmi.

Dlaczego akurat pudle?

Pudle były w moim życiu od poczę-
cia. Obie babcie, mama, wszystkie 
miały wtedy pudle. Gdy dorasta-
łam pudel był moim najlepszym 
przyjacielem. Już wtedy zauważo-
no, że mam rękę do psów. Polega-
ło to na tym, że ten pies jednego 
właściciela za mną jako dziecko 
poszedł wszędzie i nie odstępował 
na krok. A przecież pudle nie są ja-
koś specjalnie nastawione na dzie-
ci. A tu, owszem. Mogłam z pudlem 
wszystko. Pudel babci gryzł, nie 
dawał się dotknąć nikomu prócz 
mnie. Obecnie choruję. Wzięłam 
jednego pudelka, by mobilizował 
mnie do leczenia i walki z choro-
bą. Ale jeden pudel to za mało! Tak 
właśnie powstała hodowla. Pudel 
to wyjątkowo mądry pies i choć 
uczy się także tego czego byśmy nie 
chcieli, to tresura jest bardzo łatwa 
i przyjemna. Pudel lubi się uczyć. 
Zauważono to już dawno temu, 
stąd cyrkowe psy to pudle właśnie. 
Były też ulubionymi psami ary-
stokracji. Począwszy od Zygmunta 
Starego, który sprowadził pudla 
do Polski. Białego pudla o imieniu 
Bielik. Wtedy był to czas, gdy białe 
pudle, najlepiej małe toye, szukały 
w lasach trufli. Białe pudelki były 
dobrze widoczne w ciemnych la-
sach. Bielik był na tyle znany, że 
Jan Matejko umieścił go na obrazie 
„Podniesienie dzwonu Zygmunta”. 
Pudle były także wykorzystywane 
do aportowania ptactwa wodnego. 
To bardzo niesamowita i błyskotli-

wa rasa. Ale wyróżnia je wielka mi-
łość do właścicieli. Żaden pies nie 
kocha tak mocno jak pudel.

Jak wygląda codzienna pielęgnacja 
pudli?
Pielęgnacja pudla na wystawę i na 
kolanka różni się całkowicie. Piękne 
długie włosy, z których robi się fry-
zury na wystawę są bardzo wyma-
gające. Stąd także przeświadczenie 
o trudnej i wymagającej pracy nad 
szatą. Owszem, to prawda. Wysta-
wowe pudle wymagają dużo pracy. 
Począwszy od starannego wyczesy-
wania każdego pasma włosów co 
najmniej raz w tygodniu po częste 
kąpiele. Jeśli pudel nie jest brud-
ny, to co dwa tygodnie. Nagle wro-
giem staje się deszczyk, błoto, śnieg 
i słońce. Wszystko to niszczy włosy. 
Trzeba także zainwestować w dobre 
kosmetyki, by włos miał odpowied-
nia sprężystość, nie łamał się i pięk-
nie błyszczał. Z drugiej strony taka 
pielęgnacja zbliża relacje psa i czło-
wieka. Można się realizować jako 
twórca różnych kucyków. Nie mia-
łam nigdy upragnionej córki. Moje 
psie dziewczynki mają za to różowe 
kucyki. Jest to przyjemne. A pudle 
na kolanka to inna historia, ścina-
my włosy na krótko i znika cała pie-
lęgnacja. Mamy pudla użytkowego, 
do wody , błota i nawet na deszcz. 
Dalej jest słodkim pudlem o pu-
chatych uszach, tylko nie 
wymaga pielęgnacji. 
Można go czasem 
przeczesać lub nie. 
I to wszystko. Pudle źle 
znoszą niskie tempera-
tury. Na rynku można 
zakupić piękne ubran-
ka dla pudli, skarpety 
czy golfy co także chroni 
szatę przed czynnikami 
zewnętrznymi. I pomimo 
stereotypu, że ubra-
ny pies to śmieszny 
pies, ubrania bardzo 
ułatwiają pielęgna-
cję, a dodatkowo grzeją. 
Jest także cała sieć fryzjerów 
dla psów, zawsze można tą kwe-
stię powierzyć groomerowi, bo 
pudla tak czy siak trzeba ścinać. 
Ma sierść przypominającą włosy. 
Sierść rośnie i nie wypada. Dlate-
go jest to pies dla alergików, gdyż 
nie uczula, nie śmierdzi, nie ma 
zapachów typowych dla innych ras. 
To jest kolejny ogromny plus posia-
dania pudla.

Czy dieta Twoich podopiecznych 
różni się od diety innych psów?

Dieta pudli różni się od diety innych 
psów. Powiedzenie francuski piesek 
– ktoś delikatny, wybredny, kapryś-
ny, grymaszący i wydziwiający – nie 
pochodzi znikąd. To właśnie pudel. 
W jedzeniu jest wybredny, mało zja-
da i nie przejada się. Dlatego to po 
naszej stronie leży by posiłki były 
smakowite i pełnowartościowe. Dla-
tego, że mało zjada, porcje muszą być 
dobrze zbilansowane tak, aby do-
starczały wszystkie składniki i odpo-
wiednią ilość energii. Pudle w więk-
szości to bardzo chude, umięśnione 
psy. Gdyby je ogolić do złudzenia 
przypominają charty . Chudzinki na 
wysokich nogach. Najlepszym po-
karmem dla pudla jest surowe mięso 
czyli dieta BARF. Wszystko co natu-
ralne i jakościowo najlepsze. Można 
także podawać mu gotowe karmy do 
momentu , aż posmakuje mięso. Po 
tym będzie strajk głodowy. Gotowe 
karmy często są tanim i szybkim 
wyborem, nie koniecznie dobrym, 
poza produktem premium dobrych 
firm. Najgorsze są tanie marketowe 
twory na forach pudlarzy nazywa-
ne fast foodem, z mała zawartością 
mięsa. Najzdrowsze żywienie psa, 
czyli dieta BARF wymaga nieco cza-

su i zaangażowania, ale zawsze 
warto. BARF, czyli Bilogically 
Appropriate Raw Food – Biolo-
gicznie Odpowiednia Surowa 
Dieta polega głównie na karmie-

niu psa surowym jedzeniem, które 
powinno odwzorowywać jedzenie 
te, które jadłyby przodkowie psa 
w warunkach naturalnych. Dieta ta 
przede wszystkim składa się z su-
rowego mięsa, warzyw i owoców 
, surowych dodatków (jaja, ryby, 
olej, twaróg). Podroby zaś są źród-
łem minerałów, a warzywa i owoce 
źródłem witamin.

Nie znudzi się to psu?

Pies nie powinien codziennie otrzy-
mywać tego samego. Wbrew pozo-
rom psy także odczuwają smaki. 
Karmienie psa surowym pokarmem, 
dostarcza mu odpowiednich enzy-
mów trawiennych oraz odpowied-
nich bakterii. Warzywa i owoce przed 
podaniem powinny być zmiksowane, 
gdyż psi układ pokarmowy nie jest 
w stanie ich strawić, zaś kiedy poda 
się miks warzywno-owocowy w po-
staci papki, zostaną one w całości 
strawione, a błonnik w nich zawarty 
pozytywnie będzie wpływał na pracę 
jelita grubego. Decydując się na taką 
dietę, powinniśmy bacznie obser-
wować kał psa. Musi on być zwarty 
i twardy oraz trzeba obserwować to, 

czy pies się dobrze się wypróżnia. 
Jest dziś wiele instrukcji jak poda-
wać BARF, co wiele ułatwia. Dobre 
jedzenie daje nam gwarancję zdro-
wia naszego pupila, warto zapobie-
gać chorobom niż później je leczyć.
Czy pudle są „chorobogenne”? Na 
co trzeba uważać w sposób szcze-
gólny? Temperatura, przeciągi, 
dieta, alergie?

Pudle to jedna z najzdrowszych 
hodowlanych ras, mają mało prob-
lemów zdrowotnych, a co jeszcze 
ważniejsze, są długowieczne. Nie 
są wyjątkiem pudle dożywające do 
18 czy 20 lat. Mankamentami są 
choroby dziedziczne. Niestety, psy 
tej rasy często cierpią na choroby 
wzroku, które mogą zakończyć się 
nawet ślepotą. Jako najczęstszą 
przypadłość należy wymienić za-
nik siatkówki. Pudle, ze względu 
na budowę szczęki – długą i wą-
ską – mają tendencje do odkła-
danie kamienia nazębnego już 
w młodym wieku. Należy od małe-
go przyzwyczajać pudle do higieny 
jamy ustnej. Pudle źle znoszą ni-
skie temperatury, są zmarzlucha-
mi. Po przemarznięciu mogą się 
przeziębić lub dostać anginy. Skró-
cenie spacerów i ubieranie 
bardzo pomaga na siar-
czyste mrozy. Newral-
gicznym miejscem są 
uszy, należy je czyś-
cić, ale nie zalewać 
wodą oraz usuwać 
owłosienie z środka, 
bo może dojść do za-
palenia. Trzeba dbać 
o stawy. U pudli królew-
skich może dochodzić do skrętu 
żołądka. Nie mają za to skłon-
ności do alergii, nietolerancji 
pokarmowych. Bardzo rzadko 
zapadają na dysplazję stawów. 
Często cieszą się dobrym zdro-
wiem. Trudno spotkać pudla 
w gabinecie lekarskim, bo nie-
mal tam nie bywają.

Komu polecałabyś pudle 
i jakie, a komu zdecydowanie 
odradzałabyś tę rasę?

Z racji ogromnej 
miłości i potrze-
by przebywania 
wszędzie z właś-
cicielem pudle 
źle znoszą samot-
ność. Jeśli właści-
cieli długo nie ma 
w domu, a pudla 
nie można zabierać 

ze sobą, odradziłabym tę rasę, nie-
zależnie od rozmiaru. Są badania, 
że psy zostawiane na dłużej mogą 
się zachowywać tak, jakby właś-
ciciel je porzucał. Tak to odbiera-
ją. Ta przypadłość nazywana jest 
lękiem separacyjnym. Psy wtedy 
wyją i niszczą rzeczy, by wyła-
dować swój żal. Sposobem na to 
może być drugi pudel, ale nawet to 
nie zawsze się udaje. Pudel potrafi 
dostosować się do właściciela. Jest 
piękną ozdobą, porusza się płyn-
nie, wręcz arystokratycznie. Wiele 
sławnych ludzi posiada właśnie 
pudla. Ale pod tą wypielęgnowa-
ną figurą jest pies. Iskra. Lubi wy-
zwania i ruch. Ten pies musi coś 
robić i mieć zajecie. Nadaję się na 
wędrówki, a także dla osób kocha-
jących sport. Będzie towarzyszem 
na rowerze, głośnym motorze i bę-
dzie uwielbiał podróże, byle tylko 
z swoim ukochanym właścicielem. 
Lubi aportować, płoszyć i gonić 
wszelkie ptactwo aż odleci lub 
padnie. Więc nie ukrywajmy, 
ale będzie miał okazję, kur-
czaki wydusi w ilości hurto-
wej. Cóż, my już wiemy, że 
ma geny psa myśliwskiego 
i jest to faktem. Jest to 
mądry pies, łatwo się uczy 
i uwielbia zadowalać swoje-
go właściciela. Przy pracy 
z pudlem zobaczysz ra-
dość w oczach i nieby-

wały entuzjazm. Wystarczy zawo-
łać , zawsze przybiegnie. Wszystkie 
pudle lubią skakać, skaczą ciągle, 
tak wyrażają uczucia. Przy pud-
lach królewskich należy uważać na 
dzieci, za którymi pudle nie prze-
padają, a także nie znają konse-
kwencji swojej postury, w dodatku 
nie lubią dokuczania. Pudel zapa-
mięta wszelkie krzywdy do końca 
życia. Więc jeśli dziecko nie jest 
nauczone szacunku i delikatności 
do psa, odradzam pudla. Pomimo 
, że to bardzo spokojna, nieagre-
sywna rasa. Czym większy rozmiar 
pudla tym adekwatnie potrzebuje 
więcej miejsca i ruchu. Małe pudle 
od toy’a po miniaturę nie wymaga-
ją długich spacerów czy treningów. 
Te psy łatwo jest zmęczyć rzucając 
im zabawkę czy ganiając na polu. 
Średniaki i pudle królewskie po-
trzebują ruchu, aby się rozłado-
wać. Trzeba pamiętać, ze każdy 

rozmiar jest psem energicznym, 
giętkim i skocznym, który 

kocha treningi. Daj mu za-
danie, a on się ucieszy. 

Już od najmłodszego 
wieku trzeba praco-

wać, gdyż pudel jest 
psem z reguły lękli-
wym i lubi szczekać, 
czym mniejszy tym 
więcej. Nie należy 

mu na to pozwa-
lać, bo szybko 

zrozumie jak 
wejść swoje-
mu panu na 

głowę. Trzeba 
być stanow-

czym i konse-
kwentnym. Małe 

rozmiary idealnie 
sprawdzają sią dla 
osób starszych 
i nie lubiących za 

dużo ruchu. Więk-
sze polecam da osób 

młodszych , u których 
pudel zajmie ważne 

miejsce w życiu. Każdy pu-
del kocha pieszczoty, spać wtulo-
ny w człowieka. Z pudlem należy 
być, wtedy pies jest szczęśliwy. To 
świetne psy dla alergików, dla osób 
pedantycznych. Mają wiele wcie-

leń, fryzura diametralnie odmie-
nia wygląd psa. To pies o wielu 
twarzach i możliwościach.

rozmawiał 
Robert Wyrostkiewicz

redaktor naczelny portalu
NaPsiTemat.pl

Obecnie cho-
ruję. Wzię-
łam jednego 
pudelka, by 
mobilizo-
wał mnie 
do leczenia 
i walki z cho-
robą. Ale 
jeden pudel 
to za mało! 
Tak właśnie 
powstała ho-
dowla – mówi 
Anna Szatko, 
hodowca pud-
li toy i posia-
daczka pudla 
miniaturowe-
go zrzeszona 
w Polskim 
Porozumieniu 
Kynologicz-
nym.
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Sędzia kynologiczny to nietypowa 
profesja, zadanie i umiejętności. 
Niewątpliwie wystawy psów raso-
wych to ogromne przeżycie i emocje 
zarówno dla hodowców-wystawców 
jak też dla wystawianych czworono-
gów. Są to również emocje dla nas, 
sędziów kynologicznych.

Początkowo wystawy psów pełniły 
funkcję sprawdzianu  ich użytko-
wości. Ocena psiego wyglądu była 
tylko dodatkiem. Prawdopodobnie 
pierwsza polska wystawa psów od-
była się w 1862 w Gostyniu. Wysta-
wy trwają do dzisiaj i są ich setki 
tysięcy na całym świecie.

Wystawy psów przebiegają zgod-
nie z regulaminem danej organiza-
cji. Bywają nazywane, nie całkiem 
słusznie, psimi konkursami pięk-
ności. Wprawdzie na wystawie za-
daniem sędziego jest ocena wyglą-
du psa, ale nawet najpiękniejszego 
czworonoga trzeba odpowiednio 
przygotować.

Oczywiście, bardzo ważne są za-
biegi pielęgnacyjne wykonywa-
ne bezpośrednio przed pokazem, 
umiejętne zaprezentowanie psa na 

ringu jak i socjalizacja, codzienne 
wychowanie, suplementacja czy 
żywienie.

Sędzia kynologiczny podczas 
pracy na ringu jest pod dość 
dużą presją. Jego ocena jest bo-
wiem niepodważalna i osta-
teczna.  To bardzo 
trudne zadanie, 
wybrać najpięk-
niejszego psa 
wystawy czy też 
najpiękniejsze-
go psa w rasie 
bądź grupie, 
z w ł a s z c z a 
wtedy, gdy 
na wystawie 
jest tych pie-
sków kilka-
dziesiąt czy 
kilkaset.

Z jednej strony 
mamy właściciela 
psa, dla którego 
jego czworonóg 
jest przecież „naj-
piękniejszy na 
świecie”, a drugiej 
strony tych „naj-

piękniejsze” są wszystkie, każdy 
dla kogoś, a nikogo nie chcemy 
oceną skrzywdzić czy też znie-
chęcić do wystaw.

Wystawa to miejsce przede 
wszystkim do zaprezentowa-
nia swojego pupila, ale także 

spotkania się z innymi 
hodowcami i wymia-
ny doświadczeń. To 
miejsce, gdzie słu-
żymy pomocą i radą 
dla właścicieli psów, 
podpowiadamy co 
zmienić, jak pra-
cować z psem, aby 
w przyszłości odnieść 

sukces.

To sędzia dba 
o atmosferę na rin-
gu, która ma być miła, 

spokojna, bez nerwów, 
bo pamiętajmy, że nasze 
emocje przenosimy na 
nasze zwierzęta.

Sędzia na ringu ocenia 
w pierwszej kolejności 
wygląd zwierzęcia, ale 
tak samo jest brane pod 

Kim jest sędzia 
kynologiczny 

na wystawach psów 
rasowych i co ocenia?

uwagę jak zachowuje się dany pies 
w ruchu i bardzo ważna jest też jego 
psychika oraz ogólne wrażenie. Pies 
nie może być agresywny i to jest 
oceniane. Psychikę determinują 
geny natomiast za dobry ruch jest 
odpowiedzialna dobra budowa psa. 
Oczywiście, nie ma zwierząt ide-
alnych a drobne niedoskonałości 
można starać się zatuszować od-
powiednim przygotowaniem szaty 
i profesjonalną prezentacją na rin-
gu. Największe szanse na zwycię-
stwo maja oczywiście psy posiada-
jące „to coś”, trudne do nazwania, 
to co sprawia że mówimy „ten pies 
urodził się do tego by być pokazy-
wanym”.

Z życzeniami samych sukcesów wy-
stawowych dla Państwa czworono-
gów i do zobaczenia na najbliższych 
wystawach organizowanych pod 
patronatem Polskiego Porozumie-
nia Kynologicznego (PPK) i World 
Kennel Union.

Marzena Marciniak
sędzia międzynarodowy

„Sędzia kynologiczny podczas pracy na ringu 
jest pod dość dużą presją. Jego ocena jest bowiem 

niepodważalna i ostateczna.”
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Buldog 
francuski 
raczej nie 
pochodzi 
z Francji…

Buldog francuski: „nie powinno się tak 
strasznie chuchać i dmuchać na francuzy”

Buldog francuski faktycznie po-
chodzi z Francji? Jakie są korzenie 
„uwodziciela z nietoperzowymi 
uszami”?

Buldog francuski raczej nie po-
chodzi z Francji. To Anglia, a kon-
kretnie buldogi angielskie, które 
poddano miniaturyzacji stoją za 
początkami rasy naszych „nietoper-
ków. Do Francji trafiły wraz z tka-
czami angielskimi, którzy właśnie 
we Francji poszukiwali zatrudnie-
nia. Każdy kto choć raz spotkał na 
swojej drodze buldożka, z pewnoś-
cią zauważył że są to psiaki prze-
urocze, sympatyczne i niezwykle 
przyjacielskie, a dodatkowo o wy-
śmienitej, niecodziennej urodzie. 
Słodkie grubaski. Jednak to głównie 
ich charakter stanowi największą 
przyczynę popularności buldoga 
francuskiego. To psy o wielkim ser-
cu, a więź jaka powstaje między bul-
dożkiem, a właścicielem jest bardzo 
silna. Pierwszy raz zauważyłam psa 
tej rasy na wystawie w Krakowie, 
wtedy właśnie się w nich zakocha-
łam.

Hoduje Pani maltańczyki i buldogi 
francuskie. Psy tych ras są zgodne 
między sobą i ze swoimi właści-
cielami? Nie dochodzi do psich 
sporów?

Nigdy nie zdażyła się żadna po-
ważna sytuacja u mnie w stadzie. 
Wszystkie moje psy są od maleńkie-
go socjalizowane, a kiedy wprowa-
dzam nowego psa do stada, robię to 
z ogromną ostrożnością i poświę-
cam na to dużo czasu. Nierzadko 
robię to z pomocą behawiorysty. 
Co ważne, nie faworyzuję żadne-

go z psów. Jeden dostaje tyle samo 
miłości co drugi; odbywamy wspól-
ne spacery czy przeprowadzamy 
wspólną zabawę. Nawet pielęgnacja 
mocno uściśla więzi między mną 
i psami. Wszystkie psy żyją na rów-
nej pozycji. Nie mogę pozwolić na 
to żeby powstała hierarchia stad-
na. Nie dopuszczam do tego, żeby 
większy czy starszy dominował nad 
mniejszym, bo nie wyobrażam sobie 
jakby 13-kilowy buldog zdominował 
3-kilogramowego maltańczyka.

Jak powinien wyglądać i zachowy-
wać się wzorowy buldog francuski, 
gotowy na pokazy?

Wzorzec rasy buldoga francuskiego 
opisany jest w klasyfikacji World 
Kennel Union (grupa 5 nr 5.30), jed-
nak w skrócie nasz buldog to zwar-
ta, muskularna sylwetka, w kształ-
cie kwadratu, dosłownie, duża 
głowa z szeroko osadzonymi usza-
mi, krótki pysk i ogonek, zadbana 
błyszcząca sierść. Pies powinien 
być zdyscyplinowany i opanowa-
ny, pozwolić dotknąć się sędziemu, 
grzecznie stać.

Buldog francuskie je jak przykła-
dowy „francuski piesek”?

Teoretycznie tak. Ogromnie gry-
masi, ale tylko jak jest sam. W sta-
dzie „francuski piesek” zamienia 
się w „zjem wszystko i wszystkim” 
Buldogi też potrafią być łasuchami. 
Kiedy tylko zauważą, że coś jem, se-
kunda i są przy mnie, Jako rasa mają 
bardzo delikatne brzuszki, dlatego 
warto dobrać odpowiedni pokarm 
i nie przesadzać z ilością jedzenia, 
bo buldogi francuskie mają tenden-

cje do tycia. Długo szukałam jedne-
go rodzaju karmy, który przypasuje 
wszystkim moim psom, bo jak jeden 
ma inny pokarm to wszyscy chcą to, 
co ma ten jeden. Na szczęście uda-
ło się i od kilku lat psy mają odpo-
wiednią karmę, z której jesteśmy 
bardzo zadowoleni.

Przed czym warto przestrzec 
potencjalnych nabywców buldoga 
francuskiego?

Warto wcześniej sprawdzić hodow-
lę. Osobiście bardzo długo szuka-
łam tej odpowiedniej i znalazłam 
hodowlę, a potem szukałam osób, 
którzy kupili psy z tej konkretnej 

hodowli. Pytałam, sprawdzałam, 
dociekałam i stałam się szczęśli-
wą posiadaczką zdrowego buldoga 
blue, bez problemów ze skórą, od-
dychaniem czy psychiką. Uważam 
też, że nie powinno się tak strasz-
nie chuchać i dmuchać na francu-
zy jak to wielu hodowców czyni. 
Gdybym nie pozwalała mojemu 
psu na chodzenie po schodach nie 
rozwinął, by sobie mięśni tak jak 
to miało miejsce. Takich przykła-
dów i błędów hodowlanych można 
podawać wiele. Niektórzy radzą, 
żeby nie zabierać buldoga na długie 
spacery, bo ma krótkie łapki, bo się 
zmęczy. Moje psy pokonują ze mną 
czasem 5 kilometrów na spacerze 

i są szczęśliwe, szczególnie jak jest 
pogoda jesienna, czyli temperatu-
ra odpowiednia dla psów tej rasy. 
Warto więc do psa podchodzić in-
dywidualnie, a nie szablonowo.

Rozmawiał 
Robert Wyrostkiewicz – red. nacz. 

NaPsiTemat.pl

Marta Kalińska jest hodowcą psów 
rasowych, m.in. buldogów francuskich. 

Nasz rozmówca zrzeszony jest w Pol-
skim Porozumieniu Kynologicznym.
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Nigdy nie zdażyła się żadna poważna sytuacja u mnie 
w stadzie. Wprowadzam nowego psa do stada z ogromną 

ostrożnością i z pomocą behawiorysty
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D
efinicja psa rasowego 
w Piątce dla zwierząt spra-
wi, że zwierzęta spoza krę-
gu Związku Kynologicznego 

w Polsce, posiadające certyfikaty rasy 
z innych organizacji (także więk-
szości zagranicznych) w Polsce będą 
uznawane za kundelki. Tylko w Pol-
sce. Dlatego kynolodzy zapowiadają 
na 25 października (niedziela) protest 
hodowców psów w formie spaceru ze 
swoimi pupilami i transparentami. Nie 
trudno się domyślić, że jest to fortel 
w czasach reżimu sanitarnego. Protest 
odbędzie się pod hasłem „W samo po-
łudnie. Niedziela jest nasza!”

– Hodowcy zwierząt domowych 
powinni stać obok AgroUnii i in-
nych organizacjo rolniczych, bo ta 
ustawa dotyczy także nas. Musimy 
pokazać, że Piątka dla zwierząt 
nadaje się tylko i wyłącznie do ko-
sza – mówi Piotr Kłosiński, prezes 
Polskiego Porozumienia Kynolo-
gicznego, drugiej co do wielkości 
organizacji kynologicznej w kraju 
zrzeszonej w Polskiej Radzie Kyno-
logicznej i międzynarodowej World 
Kennel Union.

Marta Iskierska wymyśliła akcję 
„Spacer z psem po Polsce”. Jako 
Polska Rada Kynologiczna i Polskie 
Porozumienie Kynologiczne i myślę, 
że wszystkie organizacje popierają-
ce nasze działania, popieramy tę 
akcję i włączamy się w nią. Wyjdzie-
my na taki spacer, oczywiście zgod-
nie z reżimem epidemiologicznym. 
Musimy być obecni na ulicach. 
Nasz protest musi być widoczny. Ta 
ustawa dotyczy nie tylko rolników. 
Taki spacer powinien być dla władz 
widoczny i dotkliwy. To nie będzie 
zwyczajny protest hodowców psów, 
ale protest wyjątkowy. Lider kyno-
logów uważa, że w czasach zagro-
żenia ze strony Piątki dla zwierząt 
dla setek tysięcy posiadaczy psów 
rasowych wszystkie organizacje po-
winny stać w jednym szeregu.

Niektóre organizacje czują się po-
mijane przeze mnie. W swoich 
apelach, streamingach nie wymie-
niam wszystkich, bo wszystkich nie 
znam. Mało tego, wiele organizacji 
przespało ostatnie lata, kiedy my 
walczyliśmy z działaniami animal-
sów niszczących hodowców, z próbą 
zmonopolizowania i zabicia kyno-
logu, upartyjnienia pasji do hodow-
li, wtedy wiele osób spało. Gdzie 
byliście przez ostatnie lata? – pyta 
prezes Polskiego Porozumienia Ky-
nologicznego.

– Jeżeli jednak ktoś jeszcze nie 
dołączył do Polskiej Rady Kyno-
logicznej i nie jest też w Polskiej 
Federacji Felinologicznej czy 
w Polskim Porozumieniu Kyno-
logicznym, a ma ktoś swoją orga-
nizację, dobre pomysły, jesteśmy 
otwarci. Czekamy na was! Nigdy 
nie zamykaliśmy się na środowiska 
dlatego, że jesteśmy np. większą or-
ganizacją. Teraz jak nigdy musimy 
działać razem. Teraz jak nigdy nie 
tylko się otwieramy, ale nawet pro-
simy o solidarność nas wszystkich, 
czy to hodowców psów czy kotów 
rasowych – zapewnia Kłosiński.

Jak już zapewne wiecie, 25 paź-
dziernika hodowcy psów rasowych 
organizują akcję „Spacer z psem po 
Polsce”. Wyjdziemy z psami na uli-
ce, by pokazać swój protest prze-
ciwko zamordowaniu tożsamości 
setek tysięcy psów przez Piątkę dla 
zwierząt. Spotkamy się w 50 mia-
stach Polski! Jeśli są jeszcze kolejni 
chętni, by się przyłączyć lub by or-
ganizować spacer-protest u siebie 
w mieście, proszę o kontakt, Piotr 
Kłosiński, tel. 501 053 683 – przeka-

zuje na siebie namiary telefoniczne 
prezes PPK i dodaje, że protest ho-
dowców psów musi być powszech-
ny, aby był skuteczny.

Zdaniem protestujących kynolo-
gów Piątka dla zwierząt to bubel 
prawny, a definicja psa i kota raso-
wego byłaby jedyną taką definicją 
na świecie, a w konsekwencji set-
ki tysięcy psów i kotów rasowych 
w Polsce straciłoby formalnie – tyl-
ko w sferze zaświadczenia, papie-
rologii – miano zgodnych z wzor-
cem rasy, a na całym świecie dalej 
mogłyby być rasowymi i zdobywać 
medale na międzynarodowych wy-
stawach. Według kynologów to 
skrajny absurd, a parlamentarzy-
ści forsując Piątkę dla zwierząt po-
gwałcą w ten sposób Konstytucję, 
odbierając równocześnie ludziom 
majątek, jaki stanowią pojedyn-
cze zwierzęta towarzyszące i całe 
hodowle. Zdaniem protestujących 
hodowców politycy monopolizu-
ją kynologię w jednym wybranym 
przez siebie związku, którego 
władze zbliżone są środowiskowo 
z PiS.

Daria Wichlińska 

publicystka

Ruszyły protesty
kynologów

w całej Polsce!
„Musimy być obecni na ulicach. Nasz protest musi być 

widoczny” – mówią hodowcy psów rasowych.
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Po tym, 
jak liczące 
się kluby 
zjednoczy-
ły się pod 
sztanda-
rami PPK, 
ich osiąg-
nięcia były 
po prostu 
uderzające

Prezydent World Kennel Union
ostro  o Piątce dla zwierząt!

„To kopia prawa 
dla psów rodem
z  !”ZS RR

Igor Sulimov, prezydent World Kennel Union w rozmowie 
z NaPsiTemat.pl nie zostawił suchej nitki na projekcie 

zwanym „Piątka dla zwierząt”. Jego zdaniem, to pogwałcenie 
podstawowych zasad prawnych, jakimi kieruje się Unia 

Europejska w aspekcie hodowli psów rasowych oraz kalka 
autorytarnych zapisów kynologicznych rodem z ZSRR. 

Ukrainiec nie kryje oburzenia projektem, który obecnie został 
zamrożony w polskim Sejmie.

Jak ocenia Pan polskie hodowle 
i polskich opiekunów psów na 
podstawie partnerstwa Polskiego 
Porozumienia kynologicznego 
i World Kennel Union?

Po wstąpieniu Polskiego Porozu-
mienia Kynologicznego do World 
Kennel Union polska kynologia za-
częła się rozwijać w sposób bardziej 
wieloaspektowy. Była okazja do za-
jęcia się kynologią, która nie jest ob-
ciążona różnymi biurokratycznymi, 
czasem nieuzasadnionymi wyma-
ganiami jednej organizacji między-
narodowej. A kluby, które pracowa-
ły indywidualnie, również nie były 
w stanie osiągnąć znaczących suk-
cesów na arenie międzynarodowej 
ze względu na nadmierne ambicje 
liderów tych klubów. I dopiero po 
tym, jak liczące się  kluby zjedno-
czyły się pod sztandarami PPK, ich 
osiągnięcia były po prostu uderza-
jące. Te wyniki udało się również 
osiągnąć dzięki stałemu liderowi 
i osobie z ogromną determinacją, 
zawodowcowi – Piotrowi Kłosiń-
skiemu, który potrafił zjednoczyć 
większość klubów w Polsce. Polscy 
eksperci otrzymali możliwość prze-
prowadzenia oceny w innych kra-
jach. Wiele razy widziałem, jak pra-
cowali na ringach. To było bardzo 
profesjonalne. Wielki szacunek dla 
nich. Polskie psy z powodzeniem 
uczestniczą w wystawach między-
narodowych w wielu krajach Eu-
ropy, zajmując czołowe miejsca. 
Na konferencji World Kennel 
Union reprezentantka Pol-
ski Dominika Kłosińska 
została wybrana do ko-
misji normalizacyjnej 
WKU. W swojej pra-
cy komisja odniosła 
znaczący sukces 
i zasługuje na wiele 
uwagi i wdzięczno-
ści kierownictwa 
WKU. Zidentyfi-
kowano i sklasyfi-
kowano rdzenną 
grupę psów paki-
stańskich – Bully 
Kuta. Zebrano duże 
dane statystyczne, 
cechy fenotypowe tej 
rasy, zbadano pocho-
dzenie, zarejestrowano 
dużą liczbę szkółek, roz-
poczęto wydawanie rodo-
wodów, w których w miarę 
możliwości ustalono przodków, 
opracowano i zatwierdzono wzo-
rzec tej rasy. Również Dominika 
Kłosińska prowadziła grupę ho-

dowców rasy Buldog Francuski, 
nadzorując nowe umaszczenia w ra-
sie. W grupie znaleźli się hodowcy 
psów i genetycy z wielu krajów 
– Polski, Włoch, Słowacji, Ukrainy. 
Usystematyzowała dane otrzyma-
ne od przedstawicieli tych krajów. 
Dużo uwagi poświęcono  również 
przy przyjmowaniu nowych kolo-
rów i zjawisku takim jak łysienie 
u tych zwierząt. Wyniki tych badań, 
na eksperymentalnej grupie kolo-
rów wcześniej nierozpoznanych, 
doprowadziły do   nowych trendów 
w rozwoju tej rasy na świecie.

Wiem, że zna Pan sytuację w Pol-
sce, jeśli chodzi o prawną próbę 
monopolizacji kynologii, która  
o mały włos nie weszła w życie 
wraz z projektem, który w naszym 
kraju nosi nazwę „Piątka dla zwie-
rząt”. Projekt zakładał, że tylko 
jedna wybrana przez polityków 
organizacja zajmująca się hodowlą 
psów rasowych została uznana 
za właściwą. Czy takie tendencje 
to stricte  polskie , czy też widzi 
Pan podobne zjawiska w innych 
krajach?

Nigdy wcześniej w historii kynolo-
gii, monopolizacja i autorytaryzm 
nie doprowa-
d z i ł y 

do niczego dobrego. Nie może być 
tylko jedna organizacja, ostatecz-
na. A prawda z reguły nie jest wy-
nikiem współczucia, antypatii ani 
celowości. Prawda to pluralizm 
opinii, różnorodne naukowe i in-
dywidualne podejście do kynologii 
hodowlanej, dyskusje. Tylko w ten 
sposób możemy robić postępy bez 
utraty cennych osiągnięć naszych 
poprzedników w dziedzinie kyno-
logii. Nie da się złamać „po kolana” 
światowych podstaw kynologii. Co 
więcej, wydaje mi się, że to „prawo” 
jest sprzeczne z europejskimi war-
tościami budowy demokratycznego 
społeczeństwa. A może polscy usta-
wodawcy chcą wyprzedzić resztę 
świata swoim know-how? Więc to 
jest droga donikąd. Na całym świe-
cie nie ma państwowych organiza-
cji kynologicznych, z wyjątkiem 
struktur w ministerstwach. Nie ma 
nawet jednej organizacji publicz-
nej, której państwo delegowałoby 
prawo wykonywania obowiązków 
państwowych. Wszystkie organiza-
cje publiczne są równe wobec pra-
wa. Tak mówią ustawy zasadnicze 
i rozporządzenia Unii Europejskiej! 
Po zapoznaniu się z tym „niefor-
tunnym prawem” wobec autorów-
-pisarzy (nie mogę ich już nazywać 
ustawodawcami) oprócz oburzenia, 
miałem też wstręt do tych ludzi. 
To nie jest prawo dotyczące troski 
o naszych mniejszych braci. To tyl-

ko uzurpacja władzy w dziedzinie 
kynologii! Uderzającym przy-

kładem monopolizacji i pań-
stwowego zarządzania ky-

nologią na świecie jest 
ZSRR. Dzięki mono-

polistycznemu przy-
wództwu w kynolo-
gii ZSRR nie został 
przyjęty do żadnej 
organizacji mię-
d z y n a r o d o w e j . 
W ZSRR hodowa-
no tylko 7-8 ras 
psów służbowych, 
a pozostałe rasy, 
nad którymi pra-
cowały miliony ho-
dowców na świecie, 

zostały praktycznie 
wykluczone z hodow-

li, jako niepotrzebne 
lub zaliczone do kate-

gorii zwierząt domowych. 
Utracono większość zaso-

bów hodowlanych różnych 
ras. Jestem w posiadaniu doku-

mentu, rezolucji podpisanej przez 
przewodniczącego ZSRR DOSSAF 
– A.I. Pokryszkin. Po rozpadzie 
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ZSRR większość ras wymagała roz-
budowy. A niektóre rasy zostały 
utracone na zawsze. Mam pytanie, 
dlaczego instytucje państwowe pol-
skiego ustawodawstwa przyjmują 
najgorsze z praktykowanych w by-
łym ZSRR? Czy ich wizja struktury 
ustawodawczej kraju jest oparta na 
komunistycznym podejściu ZSRR? 
Wydaje mi się, że pisząc to prawo, 
zdominował je tylko dobrze rozwi-
nięty odruch chwytania. Nie myśleli 
o ludziach, hodowcach i rolnikach. 
Po raz kolejny powiem , nie znam 
żadnego kraju na świecie, w którym 
kynologia została zarezerwowana 
tylko jednej  organizacji kynologicz-
nej. Różnorodność ras na świecie 
to zasługa nie jednej  organizacji, 
a tym bardziej nie państw, ale to ty-
taniczna praca zwykłych ludzi.

Zrzeszacie  organizacje z całego 
świata. Czy można mówić o jakieś 
europejskiej a może   słowiańskiej 
odrębności w świecie hodowców 
psów rasowych pod względem pre-
ferowanych ras, podejścia do stan-
dardów rasy, dobrostanu zwierząt 
lub innych aspektów hodowli?

W każdym kraju, na różnych kon-
tynentach, w którym mogłem od-
wiedzić, właściciele psów preferu-
ją określoną rasę, według różnych 
kryteriów preferencji. Czasami 
jest to użytkowe zastosowanie 
rasy, czasem moda (jak dla mnie 
ze szkodą dla rasy, bo zaczyna się 
niekontrolowana reprodukcja, bez 
względu na to, w jakiej organizacji 
jest właściciel psa, popyt generuje 
podaż, ma znaczenie dla mody), 
mentalności, tradycji itp. .re. Je-
śli chodzi o standardy, w naszej 
organizacji standardy są oparte 
na kraju pochodzenia rasy. Słu-
chamy opinii krajowych organiza-
cji i uwzględniamy ich życzenia. 
W końcu kto oprócz przodków 
rasy (przedstawicieli kraju pocho-
dzenia) zna wszystkie subtelności 
rozwoju tych osób. Uważamy, że 
jest to najbardziej poprawne po-
dejście. Otóż   ludzie, którzy nie 
brali udziału w tworzeniu rasy,  nie 
mogą dyktować zmian standar-
dów. Ze swoimi biurokratyczny-
mi innowacjami i przeszkodami, 
chowając się za opieką nad psami, 
prawdopodobnie chcą poczuć się 

indywidualistami, pokazać swoje 
znaczenie, zadowolić swoje ego? 
To jest nonsens. Po prostu nie na-
leży ingerować zbytnio w ludzi, 
którzy robią to  co kochają. Mamy 
klasyfikację, 5 grup, na podstawie 
systematyki psów. Klasyfikując ,  
wzięliśmy to, co najlepsze, co było 
dostępne w innych organizacjach 
międzynarodowych. Ale dziś na 
świecie nie ma doskonałej klasyfi-
kacji. Niektórzy przyjmują za jed-
nostkę kryterium – pochodzenie 
zwierząt, chociaż każdego dnia 
pojawiają się nowe artefakty, które 
początkowo zmieniają tę lub inną 
klasyfikację. Inni jako podstawę 
przyjmują różne wskaźniki po-
miarów psów, trzeci – inne kryte-
rium klasyfikacyjne itp. Niektóre 
wiodące organizacje międzynaro-
dowe generalnie mylą kryterium 
klasyfikacji (jednostka) – połowa 
do zastosowania, druga połowa 
do pochodzenia. To według mnie, 
nie odzwierciedla prawdziwej 
oceny klasyfikacji. Nasza orga-
nizacja przestrzega, co znajduje 
odzwierciedlenie w naszym Regu-
laminie Hodowli, przede wszyst-

kim poprzez dbanie o zdrowie 
naszych zwierząt. Psy z pewnymi 
zaburzeniami fizjologicznymi lub 
psychicznymi w rasie nie mogą 
być hodowane. Niedozwolone jest 
również krycie między rasami 
– mieszanki. Jesteśmy zwolenni-
kami wyłącznie hodowli rasowej.

World Kennel Union jest jedną 
z kilku znaczących organizacji 
kynologicznych na świecie. Odczu-
wacie na plecach oddech konku-
rencji?

Pewnie. To normalne. Nie ma postę-
pu bez współzawodnictwa. Cała ky-
nologia, podobnie jak nasza, to do-
brze rozwinięty marketing sieciowy 
oparty na migracji psów. Na świecie 
jest wystarczająco dużo organizacji 
działających w różnych kierunkach. 
Każdy ma własną ścieżkę rozwoju, 
własną wizję kynologii. I pozwólmy 
ludziom wybrać organizację, w któ-
rej mają się znaleźć. Gdzie będzie 
to dla nich wygodniejsze lub gdzie 
osiągną to, co chcą osiągnąć w ky-
nologii. Osoba musi mieć wybór! To 
jest aksjomat!

Jakie są plany WKU na najbliższe 
lata?

W związku z pandemią odwoła-
no wiele imprez kynologicznych, 
wystaw, wyjazdów – to globalny 
problem, który dotyka nie tylko 
kynologii. Ale w każdym nega-
tywnym przypadku zawsze trze-
ba szukać czegoś pozytywnego … 
Więc w związku z COVID 19, bę-
dąc w kwarantannie, ludzie zaczęli 
zwracać większą uwagę na indywi-
dualne podejście do swoich zwie-
rząt. Ten i różne rodzaje treningu, 
a dokładniej zaczęli odnosić się do 
zdrowia i potrzeb swoich pupili. Na 
Ukrainie,  w związku z zakazem 
imprez masowych, opracowano 
klasyfikację psów. Jest to obszerna 
kompleksowa ocena psów, która 
obejmuje dobór osobników do ho-
dowli nie tylko pod względem budo-
wy i cech użytkowych, ale obejmuje 
również ocenę przodków i potom-
ków. Właściciele psów na podstawie 
dotychczasowych wystaw, oceny 
jakości potomstwa, a także ich wy-
bitnych przodków, tresury, mogą 
otrzymać określone tytuły w karie-

rze wystawowej swoich pupili. Jest 
to bardzo wygodne podczas pan-
demii. Staramy się spełniać ży-
czenia naszych członków. Jednym 
z podstawowych zadań WKU jest 
zwiększanie liczby przedstawi-
cielstw w innych krajach świata. To 
przede wszystkim wygoda rejestra-
cji podczas migracji psów, zapew-
nienie profesjonalnego doradztwa, 
możliwość udziału w wystawach 
międzynarodowych. Dążymy do 
tego, aby prawa naszych członkowie 
w żadnym kraju nie były narusza-
ne . W przededniu Świąt Bożego 
Narodzenia pragnę pogratulować 
wszystkim opiekunom psów, a tak-
że osobom, których serca oddano 
naszym młodszym braciom. Życzę 
powodzenia, pomyślności, wię-
cej dobrych przyjaciół, zwycięstw 
zwierząt domowych na ringach 
i oczywiście dobrego zdrowia dla 
Was wszystkich.

rozmawiał 
Robert Wyrostkiewicz

redaktor naczelny portalu
NaPsiTemat.pl
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Genetyka i żywienie psów

Kluczowe znaczenie odgrywają 
predyspozycje genetyczne deter-
minujące zarówno wygląd jak 
i zachowanie psa. Poza genetyką 
odpowiadającą za siłę, krzepę 
i zdrowie na wszystkie te aspek-
ty wpływa także to, w jaki spo-
sób organizm czworonoga jest 
odżywiony. I o ile do momentu 
udomowienia psów, w kwestii 
zdobywania pożywienia mogły 
one liczyć tylko na siebie, tak 
później ten obowiązek spadł na 
ich opiekunów. Wbrew pozorom 
zadanie niełatwe. Można próbo-
wać samodzielnie układać menu 
swojego pupila lub skorzystać 
z wiedzy i doświadczenia ludzi, 
którzy zawodowo się tym zajmu-
ją. To na nich można przerzucić 
ciężar mozolnego analizowania 
tego, co trafia do psiego pyska. 
Na ich barkach spoczywa odpo-
wiedzialność za zbilansowanie 
poszczególnych elementów kar-
my w taki sposób, by odpowied-
nia jego ilość była posiłkiem 
pełnowartościowym.

Ewolucja w żywieniu psów

Nie wybiegając do „zarania dzie-
jów”, ale analizując tylko osta-
nie 20-30 lat nasze podejście do 
żywienia psów uległo ogromnej 
ewolucji. Zazwyczaj do psich 
misek trafiały resztki z przygo-
towywania posiłków lub to co 
pozostało na talerzu. Najczęś-
ciej jednak były im gotowały 
kasze czy ziemniaki z mniej lub 
bardziej solidną łychą smalcu. 
Nieodłącznym elementem tego 
menu były oczywiście kości. 
Nikt wówczas nie zastanawiał 

proporcjach przez cały okres 
przydatności. Nie tylko karma 
podlega rygorystycznym wy-
maganiom. Etykieta, którą jest 
oznaczana musi zawierać sze-
reg danych przekazujących jas-
ną i zrozumiałą informację dla 
kupującego. Wśród tych danych 
musi się znaleźć opis produktu, 
gatunek zwierzęcia, instruk-
cję prawidłowego stosowania, 
dzienne dawkowanie, warun-
ki przechowywania przed i po 
otwarciu, skład czy termin, do 

się czy kości po pieczonym 
kurczaku nie wyrządzą więcej 
krzywdy niż pożytku. Zmiana 
tendencji żywieniowej wynika 
nie tylko ze wzrostu świado-
mości i odpowiedzialności, ale 
także z tempa życia właścicieli. 
Żyjemy w tak szybkim świecie, 
że przestaliśmy gotować posiłki 
dla swoich rodzin, a tym bar-
dziej nie gotujemy już swoim 
pupilom. Społeczeństwo coraz 
częściej korzysta z dań goto-
wych. Są dostępne na każdym 
kroku. Półki sieci sklepowych 
uginają się pod produktami 
tylko do odgrzania. Do tego do-
chodzą liczne oferty cateringo-
we i posiłki dostarczanych pod 
same drzwi. I to  właśnie diety 
pudełkowe można przyrównać 
do coraz bogatszej oferty żyw-
ności dla zwierząt. Żywienie 
psów od czasu tej formy żywie-
nia jest w pewnym sensie nową 
erą żywieniową dla psów czy 
kotów.

Dieta puszkowo-saszetkowa

Jeśli nad naszym żywieniem 
nie czuwa dietetyk to spożywa-
nie przez ludzi dań gotowych 
prędzej czy późnej nie wyjdzie 
na dobre. Jednak korzystnie „ 
z diety pudełkowej” (a właściwie 
puszkowo-saszetkowej) jest naj-
lepszym rozwiązaniem dla prze-
ciętnego opiekuna jaki i przede 
wszystkim samego psa. Karmy 
pełnoporcjowe (suche czy mo-
kre) muszą być tak zbilansowa-
ne, by dostarczały niezbędne 
składniki odżywcze (białko, 
tłuszcz, węglowodany), witami-
ny oraz makro i mikroskładniki. 
Wszystko to w odpowiednich 

którego należy produkt wyko-
rzystać. Etykieta produktów 
żywieniowych dla zwierząt 
musi być zgodna ze wszystkimi 
aktualnymi przepisami ustawo-
dawczymi. Dodatkowo musi do-
starczać wskazówki dotyczące 
właściwego zastosowania pro-
duktu oraz wytyczne dotyczące 
karmienia i warunki przecho-
wywania. Ważne jest by wspo-
mnieć o znaczeniu dostępności 
świeżej wody – szczególnie, kie-
dy podajemy suchą karmę.

Przekąski i gryzaki

Obok karmy tzw. pełnoporcjo-
wej, do której producent daje 
gwarant prawidłowego odży-
wiania, znajdziemy karmę uzu-
pełniająca. Są to przysmaki 
w postaci przekąsek i gryzaków, 
które jak sama nazwa wskazuje 
uzupełnią karmienie zwierząt. 
Ten asortyment żywieniowy 
jest ważny, ale nie pełni roli 
podstawowej w żywieniu psów. 
Przekąski czy gryzaki mają za 

to znaczące zadanie w pozostałych 
aspektach wspólnego życia z czwo-
ronogiem. Przede wszystkim w jego 
rozwoju i dobrym samopoczuciu. 
Część z tych produktów zasługuje 
na miano produktów premium, co 
oczywiście ma przełożenie na ich 
cenę.

Upowszechnianie wiedzy i dostęp-
ność, coraz lepszej jakości karm 
i przysmaków daje odzwiercied-

lenie w lepszym poziomie pra-
widłowego odżywienia naszych 
czworonożnych pupili. Wtedy 
żywienie psów staje się łatwiej-
sze i daje obopólną korzyść. 
Przekłada się to na bardzo do-

brą, szeroko rozumianą kondy-
cję. Psy są w dużej mierze tym 

co jedzą. Od pożywienia zależy 
ich kondycja i zdrowie. A nam po-
zostaje zmienić nawyk – o ile go 
mamy – który może zniweczyć całą 
pracę wkładaną w proces doboru 
różnego rodzaju karm. Musimy 
zrozumieć, że to co dobre na stole 
dla nas i dla naszego podniebienia 
może zburzyć korzystne efekty po-
dawania karmy nawet tej z etykiet-
ką premium. Dlaczego? To proste, 
a jednak trudno przyswajalne dla 
wielu właścicieli psów. Otóż pies to 
nie człowiek…

Chociaż charakter 
pracy psów uległ 
zmianom, to 
nadal, zarówno 
do pracy jak 
i do bycia 
kompanem naszej 
codzienności, 
potrzebna jest 
psom dobra 
kondycja.

Katarzyna 

Zuchlke- 

-Bieganowska

ekspert żywieniowy

Godne polecenia
Psy za nimi szaleją
Źródło doskonale 
przyswajalnej energii ze 
starannie suszonej wołowiny.
Chipsy wołowe 25 zł

Dla alergików
Jagnięcina z ryżem dla 
szczeniąt suk szczennych 
lub karmiących.
Cena 179 zł
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Żywienie psów
uległo zmianie totalnej
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N
a te trzy pytania śmiało 
można odpowiedzieć, że gol-
den retriever to rasa wszech-
stronna. Dobrze wychowany 

i odpowiednio ukierunkowany jest 
wspaniałym psem myśliwskim, rodzin-
nym oraz świetnie sprawdza się dogo-
terapii wywołując uśmiech na twarzy, 
jest cierpliwy i pozbawiony agresji.

Golden retriever historycznie

Zacznijmy od początku. Historia 
mówi, że ten złoty retriever jest dzie-
łem hodowlanym lorda Tweedmoutha, 
który to w latach 1868-1890 krzyżo-
wał nowofundlanda z flat coated re-
trieverem, seterem irlandzkim, irish 
water spanielem, bloodhoundem, 
czarnym labradorem oraz nieistnie-
jącym już tweed water spanielem. 
Celem hodowlanym było otrzyma-
nie aportera o idealnej złotej sierści. 
Charakterystyczne cechy retrievera, 
jako psa użytkowego, to wrodzone, 
instynktowne odszukanie i przynie-
sienie do przewodnika martwej lub 
żywej zwierzyny oraz marking (umie-
jętność zapamiętania miejsc upadku 
strzelonego ptactwa, szybkie jej od-

nalezienie i przyniesienie przewodni-
kowi). Golden Retriever znakomicie 
sprawdza się zarówno jako aporter, 
tropowiec jak i płochacz. Jest to pies 
silny, odporny na chłód, wytrzymały, 
znakomicie pływający i aportujący. 
Dzisiejszy golden retriever to także 
pies przewodnik, pies asystent oraz 
pies terapeuta a także pies dość czę-
sto wykorzystywany na lotniskach 
w poszukiwaniu narkotyków. Jego do-
bry węch to kolejny atut. Goldeny to 
wspaniała rasa jednak źle wychowa-
my i socjalizowany bywa problema-
tyczny. Pozostawiony sam sobie może 
nam zdemolować cały dom z nudów 
lub ze stresu. Dlatego od szczeniaka 
należy przygotowywać go do pozosta-
wania samemu w domu. Spójrzmy na 
goldena w sposób inny niż pokazują 
go reklamy. Bez naszej pracy żadna 
rasa nie będzie idealna. To my kształ-
tujemy psa charakter i sposób w jaki 
będzie się zachowywał wobec nas 
i w otoczeniu.

Troszeczkę inaczej o goldenach

Golden retriever to rasa wywodząca 
się z psów myśliwskich jak już wcześ-

niej wspomniałam. Goldeny mają 
wiele zalet, ale też kilka wad. Obecnie 
są to psy kupowane jako psy towarzy-
szące człowiekowi jednakże trzeba pa-
miętać, że golden retriever musi mieć 
sporą dawkę ruchu. Psy te uwielbiają 
zabawę w aportowanie, a pozostawione 
same sobie mogą być trudne. Z nudów 
mogą zacząć demolować ogrody, dom, 
a o tym nikt nie pisze i nie mówi. Do 
tego mogą okazać się psami nadmier-
nie szczekającymi. U goldena bardzo 
szybko pozostawionego samemu sobie 
może wykształcić się lęk separacyjny. 
Zła socjalizacja szczeniaka i brak no-
wych bodźców zewnętrznych sprawia, 
że Golden staje się psem lękliwym. 
Dlatego wymagane jest od szczeniaka, 
by nowy opiekun zapewniał psu różno-
rodność nowych bodźców. Goldeny to 
psy bardzo uległe, ale zdarzają się też 
takie z silnym instynktem przewodni-
ctwa. Goldena retrievera prowadzimy 
łagodnie, ale konsekwentnie.

Goldeny retrievery 
skrzywdzone przez reklamę

Psy tej rasy pokazywane w rekla-
mach jako psy kanapowe, zabawki 

dla dzieci nie są do końca pokazywa-
ne realnie. Psiaki tej rasy jak każda 
rasa myśliwska lubią sobie pobiegać, 
pokopać dziury, poszczekać, taplać 
się w błocie, każda kałuża jest jego 
i na przykład w bloku pozostawio-
ny sam może być uciążliwy dla są-
siadów. Należy pamiętać, że przy 
małych dzieciach, mimo, że Golden 
jest psem bardzo łagodnym i ma 
delikatny uścisk zawsze nadzoru-
jemy zabawy z psem. Rasa ta szyb-
ko rośnie i niechcący może zrobić 
krzywdę dziecku przewracając go. 
Podsumowując, golden retriever to 
pies z dużym potencjałem energii, 
to rasa uwielbiająca ciągły kontakt 
z człowiekiem, pozostawiona sama 
sobie jest problematyczna. Golden 
retriever to rasa idealna dla rodzi-
ny aktywnej, dla rodziny z małymi 
dziećmi, która świadomie uczy psa 
i dziecko przebywania ze sobą. Gol-
deny to psy łagodne, ale zdarzają się 
osobniki uparte z dużym potencja-
łem przewodnictwa i mogą zdomino-
wać rodzinę jeśli są źle wychowywa-
ne. Golden retriever do roku czasu 
nie może chodzić po schodach. Jest 
to bardzo ważne dla jego zdrowych 

stawów. Golden retriever najlepiej 
czuje się w towarzystwie człowieka 
i innych psów. Ogólnie to rasa bar-
dzo kochana, uwielbiająca pieszczo-
ty. Przez całe życie zachowują się jak 
małe szczeniaczki.  Goldeny uwiel-
biają mieć coś w pysku. Zdarza się, 
że kradną różne przedmioty. Warto 
zaopatrzyć się przy tej rasie w różne 
zabawki typu szarpaki, piłki itp.

Pies terapeuta i pies 
przewodnik

Patrząc na goldena widzimy jego 
oczy i pysk, który wydaje się zawsze 
uśmiechnięty. Tak wizualnie odbie-
rany jest złoty retriever. I z takiego 
wizerunku połączonego z uległoś-
cią , chęcią kontaktu z człowiekiem, 
niesamowitą cierpliwością wyłania 
się nam pies z predyspozycjami do 
dogoterapii. Czasem się śmieję, że 
to psy błazny, bo chcą każdego roz-
weselić. Golden retrievery to rasa 
wyjątkowo pasująca do misji pracy 
w terapii. Złoty Aporter został wy-
korzystany jako pies przewodnik 
pomagający osobom niewidomym. 
Pies ten lubi nosić w pysku wszyst-

ko. Kocha kontakt z człowiekiem. 
Zostaje ukierunkowany i świetnie 
spełnia rolę psa przewodnika.

Złoty retriever ratownik

Pies, który kocha wodę, też został 
wykorzystany, by pomagać ludziom 
i ratować im życie. Tak, golden to 
też pies, który spełnia to zadanie 
znakomicie. Na wielu plażach może-
my spotkać psy tej rasy w szelkach 
z napisem ratownik. Psy oczywi-
ście takie muszą być odpowiednio 
przeszkolone. Sam z siebie golden 
bez odpowiedniego przeszkolenia 
nie podała zadaniu. Podsumowując, 
pies golden retriever to pies wszech-
stronny, gdzie jego predyspozycje 
wykorzystywane są do różnych za-
dań, jednak musi być odpowiednio 
wyszkolony. Psy tej rasy są świetny-
mi psami rodzinnymi, ale muszą być 
dobrze wychowane i socjalizowane, 
by nie były problematyczne, bez 
lęku i nudów i nie demolowały nam 
ogrodu czy domu. To świetne psy dla 
dzieci, ale od początku muszą być 
uczone konsekwentnego zachowa-
nie się wobec nich.

Czy Golden retriever  to pies na kaczki,
czy pies rodzinny? A  może pies terapeuta?

Katarzyna 

Witkowska

Asystent sędziego,

specjalista do spraw 

hodowlanych

Goldeny 
uwielbiają 
mieć coś 
w pysku. 
Zdarza się, 
że kradną 
różne 
przedmioty. 
Warto 
zaopatrzyć 
się przy 
tej rasie 
w różne 
zabawki 
typu 
szarpaki, 
piłki itp.

fot: stock.chroma.pl, NaPsiTemat.pl
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z weryfikacją czy osoba, która reje-
struje się jest aby na pewno człon-

kiem danej organizacji. Nie chcemy 
ryzykować nawet jednym ogłosze-

niem, którego autor, czyli hodowca 
nie byłby zweryfikowany przez nas. 

Chcemy być gwarantem rasowości 
i dobrostanu zwierząt.

Czym się kierować przy wyszukiwa-
niu psa dla siebie na portalu?

Przed przejściem do czynności ra-
dosnego szukania dla siebie psa i za-

nim zakochamy się w jego uroczym 
wyglądzie powinniśmy najpierw 

zaczerpnąć odpowiedniej wiedzy 
na temat danej rasy. Pamiętajmy, że 

każda rasa ma inne usposobienie 
jak i zapotrzebowania. Jak już wy-

bierzemy daną rasę i jesteśmy pew-
ni, że jest to rasa odpowiednia dla 

nas, to wtedy bez żadnych obaw za-
praszam na nasz portal eHodowle.

pl Tam znajdują się ogłoszenia tylko 
zweryfikowanych hodowców.

Portal eHodowle.pl to także propo-
zycja dla miłośników kotów.

Dokładnie tak. Podobnie jak maga-
zyn „Na Psi Temat” mamy swój koci 

kącik. Nasz koci punkt widzenia 
jest identyczny z psim. Mówimy nie 

dla pseudohodowli kotów. Chcemy 
współpracować tylko i wyłącznie 

ze wzorowymi hodowcami i orga-
nizacjami felinologicznymi. Gwa-

rantujemy, że na eHodowle.pl nasi 
odbiorcy znajdą tylko i wyłącznie 

ogłoszenia pochodzące ze spraw-
dzonych hodowli kotów.

Poza zwierzętami oferowane 
są także usługi i akcesoria. 

Jakie?

Na naszym portalu 
można oprócz 

s p r z e d a ż y 
s z c z e n i ą t 

i kociąt 
znaleźć np. 

oferty gro-
o m e r ó w , 

b eh aw io -
rystów, szko-

leń i tresury 
psów jak i ho-

teli dla zwierząt. 
Polecamy również 

psie i kocie akcesoria. 
W tej kategorii umieszczo-

ne są ogłoszenia legowisk, 
kocyków, drapaków, kuwet, 

ubranek, zabawek, miseczek, 
poidełek.

Jak widzicie przyszłość portalu eHo-
dowle i jak prognozujecie, że będą 

się rozwijały w ogóle tego typu idee 
w Polsce?

O przyszłość portalu się nie mar-
twię. Jestem przekonana, że nie-

długo będzie to jeden z najbardziej 
zaufanych i popularnych portali 

ogłoszeniowych w Polsce.

rozmawiał 
Robert Wyrostkiewicz

redaktor naczelny portalu
NaPsiTemat.pl

Powiem inaczej, oszukać kupują-
cego jest łatwo. Wystarczy wpisać 

w Internecie nazwę stowarzy-
szenia kynologicznego albo użyć 

przydomku hodowlanego jednego 
z hodowców albo w ogóle wymy-

ślić nieistniejący. Takie ogłosze-
nie pojawia się na portalu i uda-

je się oszukać kilkanaście osób. 
Jest kilka najczęstszych metod, 

których używają oszuści i pseu-
dohodowcy. Jedna z nich to wmó-

wienie osobie, która przyjechała 
po pieska, że rodowód zostanie 

dosłany, ponieważ jeszcze go 
nie otrzymaliśmy z organizacji, 

w której jesteśmy zarejestrowa-
ni, bowiem np. w stowarzyszeniu 

padł system informatyczny, nagle 
wszyscy pracownicy są chorzy lub 

na urlopie i często, a szczególnie 
teraz w czasie pandemii to właś-

nie najlepsza wymówka. Zdarzały 
się również próby podrabiania 

dokumentów i dostarczanie psa 
czy kota bezpośrednio do właści-

ciela lub w umówione miejsce np. 
w parku. Najczęściej tacy ogło-

szeniodawcy podszywają się pod 
te największe i najpopularniej-

sze organizacje. Jako członkowie 
Polskiego Porozumienia Kynolo-

Jaka jest idea powstania porta-
lu sprzedażowego eHodowle.pl?

Ideą powstania portalu eHodow-
le.pl było przede wszystkim stwo-

rzenie portalu zaufanych, zwery-
fikowanych hodowców, którego 

po prostu brakowało w Polsce. 
Portal eHodowle.pl to wyjście na 

potężne zapotrzebowanie Pola-
ków, by kupić odpowiedniego psa, 

zadbać o niego, odnaleźć wszyst-
ko, co psu potrzebne. Jak do tego 

doszło? Kilka miesięcy temu od-
powiadałam na e-maila, którego 

otrzymaliśmy od jednego z naj-
popularniejszych portali ogłosze-

niowych. Ich pytaniem było pro-
ste, czyli jak mogą zweryfikować 

hodowców, aby mieli pewność, że 
opublikowane ogłoszenie jest za-

mieszczone przez prawdziwego 
hodowcę, a nie pseudohodowcę 

czy oszusta. To utwierdziło mnie 
w przekonaniu, że niestety nie są 

wstanie zweryfikować osób nada-
jących ogłoszenia w kategorii psy 

i koty.

Trudno jest zweryfikować ho-
dowlę osoby sprzedającej psy?

gicznego, drugiej co do wielkości 
organizacji kynologicznej w Polsce 

jesteśmy szczególnie narażeni na 
nadużywanie nazwy naszej organi-

zacji. Nasz portal ma nie tylko na 
celu promowanie prawdziwych ho-

dowców, ale i ochronę przed naby-
ciem swojego wymarzonego pupila 

z pseudohodowli.

Jakie psy i koty możemy sprzedać 
na eHodowle.pl?

Na eHodowle.pl możemy sprze-
dawać tylko i wyłącznie psy i koty 

rasowe pochodzące z zarejestro-
wanej hodowli. Na ten moment 

portal ten jest dostępny tylko 
i wyłącznie dla hodowców ma-

jących zarejestrowaną hodowle 
w jednej z organizacji przynależą-

cych do Polskiego Porozumienia 
Kynologicznego. Nie ukrywam, 

że mamy w planach w niedalekiej 
przyszłości umożliwić korzysta-

nie z portalu również hodowcom 
z innych organizacji. Wielu ho-

dowców o taką możliwość pyta. 
Jedyny powód, dla którego portal 

jeszcze nie jest dostępny rów-
nież dla innych hodowców spoza 

PPK jest taki, że mamy problem 

„Nie chcemy 
ryzykować 

nawet jed-
nym ogło-

szeniem, 
którego 

autor, czyli 
hodowca nie 

byłby zwe-
ryfikowany 

przez nas. 
Chcemy być 

gwarantem 
rasowości 

i dobrostanu 
zwierząt” 

eHodowle.pl to psy
od najlepszych 
hodowców!
Jesteśmy gwarantem 
dobrostanu  zwierząt

Z red. Robertem 
Wyrostkiewiczem 
rozmawia kyno-
log Agnieszka 
Bielarczyk, Wi-
ceprezes Sto-
warzyszenia
Canis  
e Catus.

Agnieszka Bielar-
czyk, Wiceprezes 

Stowarzyszenia 
Canis e Catus (Ogól-

nopolskie Nieza-
leżne Stowarzy-

szenie Miłośników 
i Hodowców Psów 
i Kotów Rasowych) 
zrzeszonego w Pol-
skim Porwozumie-

niu Kynologicznym; 
hodowca i ekspert 

kynologiczny.
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Myślistwo w Polsce znaj-
duje swoich konty-
nuatorów, a z drugiej 
strony coraz więcej lu-

dzi spogląda z niezrozumieniem 
na gospodarkę łowiecką. Nieza-
leżnie od tego, myśliwistwo to set-
ki lat tradycji związanej z psami 
i nolens volens zbiór ciekawostek 
o psich umiejętnościach.
„Mój pies to płochacz rasy Wach-
telhund, czyli Wachtel. Jest 
w trakcie układania. To płochacz 
niemiecki, pies wszechstronny, 
jednak głównie do płoszenia, 
czyli chodzenia po trzcinach czy 
krzakach i wypłaszania zwierzy-
ny. Jest też tropowcem, jak inne 
psy, czyli może iść za postrzał-
kiem (postrzelonym zwierzęciem 
– dop. Redakcji)” – mówi nam my-
śliwy z Koła „Nadgoplańskie” Nr 
53 w Kruszwicy.
„Stójki nie robi, bo to nie wyżeł, 
ale może być aporterem na drob-
ną zwierzynę, np. ptaki czy zająca. 
Dobry jest na wodę, bo ma w ła-
pach błonę jak labradory”– do-
daje myśliwy z terenów nad Go-
płem. Psy używane są często do 
tropienia postrzelonej zwierzyny, 

zwłaszcza dzika. „Niezbędnym 
wyposażeniem wyszkolonego psa 
jest umieszczony na obroży GPS 
dzięki któremu psy lokalizowa-
ne są przez swoich właścicieli na 
miejscu odnalezienia przez nie 
w lesie czy w kukurydzy np. po-
strzelonego „pojedynka”, czyli du-
żego dzika.”
„Dzik czy w ogóle zwierzyna po-
strzelona wydziela feromony, zo-
stawia je w biegach czy badylach. 
To specyficzny zapach i jak jest 
pies szkolony do tego, to idzie za 
raną; idzie za postrzałkiem, a nie 
za watahą” – tłumaczy nadgo-
plański myśliwy.
„Ogary polskie szkolone, czy inne 
psy, anonsują, czyli oznajmiają 
czy zwierze jest martwe czy żyje. 
Jamnik, terrier, polski gończy czy 
labrador, każdy wyszkolony pies 
zaanonsuje czy np. dzik jest mar-
twy czy żyje. To wynik szkolenia” 
– puentuje nasz rozmówca.
Psy myśliwskie dzielą się na wy-
stawiające i niewystawiające. 
Wśród nich znajdują się apor-
tery, dzikarze, gończe, norowce, 
płochacze, posokowce, tropowce 
i wyżły.

Pies na postrzałki
i nie tylko. Po co 
myśliwym psy?

Myśliwstwo to setki lat tradycji związanej z psami
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Daria 
Wyrostkiewicza

dziennikarka, 
rzecznik prasowy 
Polskiego 
Porozumienia 
Kynologicznego
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P
sy użytkowe w języku wolon-
tariuszy ekstremistycznych, 
pełnych ideologii organizacji 
prozwierzęcych to koszmar. 

Widzą od razu w tle tresurę, łańcuch, 
polowanie pełne krwi i instrumentalne 
wykorzystywanie zwierzęcia. Tymcza-
sem świat jest zbudowany na pewnych 
zasadach, których zdziecinniałe i pełne 
infantylnej wrażliwości oczy pseudoeko-
loga, pseudo-animalsa i pseudo przyja-
ciela zwierząt nie są w stanie pojąć. Ci 
ostatni coraz częściej zamiast pomagać 
zwierzętom, krzywdzą je swoją pozorną 
tylko dobroć i empatię – uważa Piotr 
Kłosiński, prezes Polskiego Porozumie-
nia Kynologicznego (PPK jest członkiem 
międzynarodowej World Kennel Union).

„Kiedy człowiek w neolicie udomowił 
pierwsze zwierzęta, co miało miejsce 
ok. 6 tysięcy lat temu, odtąd symbio-
za ta jest szczególna i wykracza poza 
relację ze światem zwierzęcym po-
strzeganym jako pożywienie, skóry, 
futra. Pies jest tego najlepszym przy-
kładem. Jego funkcje od pradziejów 
są znane ludzkości, która otaczała 
psa szacunkiem, ale też korzysta-
ła z jego naturalnych umiejętności. 
Stąd do dzisiaj mamy psy myśliwskie, 
które pomagają w tropieniu czy na-
gonce. Mamy przecież aportery, dzi-
karze, gończe, norowce, płochacze, 
posokowce, tropowce czy wyżły. My-
śliwi często rozróżniają psy myśliw-
skie na wystawiające i niewystawia-
jące. To bardzo różne rasy, np. golden 
retriever, ogar polski, jamnik krót-
kowłosy, cocker spaniel, foksterier 
szorstkowłosy czy wyżeł niemiecki 
krótkowłosy” – wylicza jeden z lide-
rów polskich kynologów. Poprzez po-
jęcie psów użytkowych rozumie się 

najczęściej psy myśliwskie, policyjne, 
wojskowe, obronne i terapeutyczne.

„Kiedy ludzie ogarnięci tzw. psią mi-
łością, którzy poza psami nie widzą 
życia, kupują te rasy, miniaturyzują 
lub sztucznie powiększają, ubierają je 
w ubranka, trzymają w blokowiskach, 
zagłaskują, dokarmiają słodyczami, 
a nawet zabierają regularnie do fry-
zjerów, zwyczajnie je krzywdzą, drę-
czą i to powinno być napiętnowane. 
Jest jednak odwrotnie, to ci ludzie 
najczęściej hejtują hodowców, nie 
mówiąc już o zawodach czy pasjach, 
sportach wykorzystujących psy użyt-
kowe do pracy czy pomocy takiej jak 
np. ciągnięcie sań po śniegu” – dodaje 
Kłosiński.

Jednym z aspektów użytkowych psów 
jest terapia z udziałem psa, zwana 
inaczej dogoterapią czy kynoterapią 
(metoda wzmacniająca efektywność 
rehabilitacji, w której motywatorem 
jest odpowiednio wyselekcjonowany 
i wyszkolony pies, prowadzony przez 
wykwalifikowanego terapeutę).
„Warto przypomnieć, że psy są dosko-
nałymi pracownikami w terapiach 
dzieci autystycznych. Dogoterapia 
wymaga od psa pracy. Co ciekawe, tu 
akurat nie ma jakiejś jednej czy kilku 
wybranych ras psów i w grę wchodzą 
również psy nierasowe. Psa należy 
sprawdzić pod kątem wykorzystania 
do celów terapeutycznych. Nie każdy 
z nich będzie się do tego nadawał. Ale 
szkolenia psów, tresura, ma też wiele 
innych odcieni. Psy tropią narkotyki, 
a to efekt intensywnej i trudnej tre-
sury czy mówiąc inaczej szkolenia. 
Tresura… zresztą to słowo, które mro-
zi fanatyków prozwierzecych i jest 

jednym z argumentów za zamknię-
ciem cyrków, podczas, gdy tresura 
jest podstawowym elementem każ-
dego szkolenia i postępowania z psa-
mi na całym świecie, wszędzie i od 
zawsze. Inna sprawa, że przez analfa-
betyzm miłośników zwierząt ludzie 
wyobrażają sobie, że tresura to bicie. 
To co stymuluje psa czy inne zwierzę 
najbardziej, to nagroda, przekąska, 
a nie bicz” – mówi prezes Polskiego 
Porozumienia Kynologicznego.

„Psy pracują w policji i innych służ-
bach. W czasie wojny wilczury szko-
lone były do przenoszenia także 
szkolonych gołębi pomiędzy okopa-
mi. Co ciekawe, do przechwytywania 
tych gołębi wojsko szkoliło z kolei so-
koły. Tak świat zwierząt obecny był 
w naszym życiu i śmierci od zawsze. 
Dzisiaj psy służą także do pilnowania 
domostw, odganiania lisów na wsi, 
a także, by być pociechą dla dzieci, 
przynieść patyk, zamerdać ogonem, 
gdy wracamy z pracy. To wszystko 
sprawia, że pies ma w naszym otocze-
niu honorowe miejsce, ale problem 
zaczyna się tam, gdzie zaczynamy go 

traktować jak człowieka albo nad-
człowieka. To nie służy ani ludziom, 
ani psom” – puentuje wieloletni ho-
dowca i kynolog, Piotr Kłosiński.

Infantylizm prozwierzęcy to jedno 
z zagadnień niedojrzałości osobowo-
ści, które to zaburzenie określa się 
mianem Syndromu Bambiego, a ten 
dotyka coraz większej grupy tzw. 
miłośników psów i wszelkich 
zwierząt, czemu zazwyczaj to-
warzyszy niechęć lub nawet 
nienawiść do ludzi (zwłasz-
cza mięsożerców, hodowców 
czy rolników).

Anna Skapińska
Za bialostockiwieczor.pl

 

Kynolog o psach użytkowych
i dręczeniu psów przez
infantylnych animalsów

Ewa Pietralik
prezes Stowarzyszenia Canis e Catus, Vice Prezes Polskiego 

Porozumienia Kynologicznego

Uważajcie na firmy
sprzedające

rodowody psów!
Firma to nie organizacja kynologiczna

W Polsce na dzień dzisiejszy mamy dziesiątki 
organizacji kynologicznych jak i felinologicz-
nych, które zrzeszają hodowców psów i kotów.
Większość z nich niestety to małe organizacje, 
założone często tylko na własne potrzeby 
kilku hodowców. Takie organizacje nie posia-
dają nr. KRS, nie organizują wystaw, pokazów, 
zajmują się tylko stricte wydawaniem rodowo-
dów drukowanych na domowych drukarkach. 
Takie rodowody często wydają również firmy 
prywatne.Przed rejestracją swojej hodowli 
warto jest upewnić się w jakiej organizacji 
chcemy ją zarejestrować, bo rejestrując się 
w firmie nie Stowarzyszeniu tak naprawdę nie 
możemy rozmnażać i sprzedawać szczeniąt czy 
kociąt.

Jednym z aspektów 
użytkowych psów jest 
terapia z udziałem 
psa, zwana inaczej 
dogoterapią 
czy kynoterapią
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Hodowcy 
psów nie  
mogą  
pobłażać 
chamstwu 
i hejterom!

Po tym jak Joanna K. obraziła hodow-
cę psów Urszulę Gańko z Polskiego 
Porozumienia Kynologicznego, sprawa 
trafiła do sądu. Oskarżona udostęp-
niła jeden z postów Gańko i opatrzyła 
go komentarzem: „To ten szmatławiec 
załatwił tak te pieski”. Sąd rozpoznając 
sprawę nie miał wątpliwości. Zdaniem 
Sądu Rejonowego w Mińsku Mazo-
wieckim oskarżona „W nieustalonym 
dniu listopada 2018 roku w Lęborku 
za pośrednictwem portalu Facebook 
znieważyła i pomówiła Urszulę Gańko 
o niewłaściwe postępowanie ze zwie-
rzętami używając słowa powszechnie 
uważanego za obelżywe przy udostęp-
nianiu profilu pokrzywdzonej Urszuli 
Gańko, które to zachowanie mogło po-
niżyć wymienioną w opinii publicznej 
i narazić na utratę zaufania potrzeb-
nego dla prowadzenia działalności 
w postaci hodowli psów”. Jak ustalił 
portal NaPsiTemat.pl skazana zamieś-
ciła zgodnie z wyrokiem sądu prze-
prosiny także na profilu portalu spo-
łecznościowego facebook. Okazuje się, 
że zamiast 7 dni publikacji, po kilku 
dniach status publikacji został zmie-
niony na dostępny tylko dla odbiorców 
z kręgu znajomych (nie jest publiczny) 
co zdaje się łamać ideę publikacji sa-
mych przeprosin (ani Urszula Gańko 
ani większość odbiorców hejtu nie ma 
możliwości przeczytania przeprosin). 

Wyrok sądu nie został spełniony. Roz-
ważam kolejne kroki prawne w tej spra-
wie. Oczekuję także na zapłacenie mi 
przez skazaną zasądzonej    nawiązki 
w symbolicznej kwocie 1 tysiąca zło-
tych – powiedziała nam Urszula Gań-
ko, hodowca z Polskiego Porozumienia 
Kynologicznego. Warto przypomnieć, 
że Urszula Gańsko została pomówiona 
wielokrotnie, także przez media ogól-
nopolskie (TVN) i regionalne (Polskie 
Radio RdC) [co ciekawe, w RdC szkalu-
jący materiał nt. Gańko przygotował były 
dziennikarz TVN – dop. Redakcji]. W jej 
szkalowaniu wzięły udział Stowarzy-
szenie SOS Bokserom i współpracujące 
z nim Pogotowie dla zwierząt Grzego-
rza Bielawskiego. Później Pogotowie dla 
Zwierząt zostało sądownie zawieszone, 
a Grzegorz Bielawski otrzymał kolej-
ne wyroki sądu za swoją przestępczą 
działalność (przywłaszczanie psów 
i pomawianie hodowców). We wrześ-
niu 2017 roku Pogotowie dla zwierząt 
bezpodstawnie odebrało mi zwierzęta. 
Po półtora roku batalii o odzyskanie 
swoich zwierząt hodowlanych postę-
powanie w prokuraturze umorzono. 
Wtedy zaczął się hejt w internecie, pod-
kręcany przez Pogotowie i pozostałe 

organizacje żerujące na zwierzętach 
i robiące na nich doskonały biznes pod 
płaszczykiem pomocowości. Pani Joan-
na K. wyróżniała się wśród hejterow, 
nazywając mnie „szmatławcem” i wy-
syłając obraźliwe wiadomości prywat-
ne. Udostępniała publicznie mój profil 
i mojej córki, by w ten sposób zniszczyć 
mój wizerunek i dobrą opinię. Dobrze 
wiedziała, że psy miały do mnie wrócić 
i nie znając ani mnie, ani moich psów 
hejtowali mnie i moją córkę. W paź-
dzierniku 2020 roku sad orzekł prze-
prosiny poprzez umieszczenie ich na 
swoim portalu przez 7 dni, czego Pani 
Joanna K. nie zrobiła, bo zamieniła sta-
tus przeprosin z publicznych na pry-
watny, a więc praktycznie niewidoczny. 
Nie zostawię tak tego. Hodowcy psów 
nie mogą pobłażać chamstwu i hejte-
rom! – mówi nam Gańko. Pozostaje py-
tanie, jak długo jeszcze pseudoanimalsi 
i pseudo aorganizacje prozwierzęce 
podsycać będą fake newsy i popychać 
takie osoby jak skazana Joanna K. do 
nienawiści i pomówień?

Na zdjęciu głównym Urszula Gańko 
i screen dostępnych przez krótki czas 

przeprosin Joanny K.

Koniec z pobłażaniem
dla hejterów w sieci!

Na
Ps

itemat.pl walczy z hejtwm w siec
i  •

WYROK ZA OBRAŻANIE HODOWCY PSÓW!

Nasza Marzycielka bardzo zmie-
niła się, odkąd ostatnio ją widzie-
liśmy. Zmianie uległo także jej 
Marzenie. Nie jest nim już Disney-
land, a własny piesek. A dokład-
nie czworonóg rasy Cavalier King 
Charles Spaniel. To niewielki, uro-
czy pies, który jest bardzo przy-
jaźnie nastawiony do dzieci. Kiedy 
zapytaliśmy Asię, jaki będzie jej 
wymarzony piesek, bez wahania 
odpowiedziała, że „słodki” – moż-
na było przeczytać na stronie Fun-
dacji Mam Marzenie.

To marzenie Asi spełniło się dzięki 
kynologom ze Stowarzyszenia Właś-
cicieli Kotów i Psów Rasowych i Pol-
skiego Porozumienia Kynologicznego. 
„Już nie pamiętam po raz który dzięki 
hodowcom z Polskiego Porozumie-
nia Kynologicznego udało się spełnić 
kolejne marzenie dziecka. Chorego 
dziecka. Dziecka cudownego” – mówi 
Piotr Kłosiński, prezes PPK. „To za-
wsze dzień, który daje nam kolejną 
motywację do działania. Dziś w pod-
warszawskim Piasecznie dostała swo-
jego wymarzonego Cavalier King 

Charles Spaniela mała Asia. Wszystko 
w reżimie sanitarnym. Płacz ze szczęś-
cia to już norma w takich sytuacjach. 
Zresztą, płaczą i dzieci i my. To są wiel-
kie chwile. To wszystko stało się dzięki 
zaangażowaniu wielu osób, w tym 
szczególnie wolontariuszki z Fundacji 
Mam Marzenie oddziału Warszawa 
Ani Onyszkiewicz” – dodaje kynolog.
Fundacja Mam Marzenie zajmującej 
się spełnianiem marzeń ciężko cho-
rych dzieci. Polskie Porozumienie Ky-
nologiczne spełniło już wielokrotnie 
marzenia dzieci.

znęcał nad zwierzęciem. Na umorzenie 
śledztwa przysługuje zażalenie. Na dwa 
umorzenia przysługuje subsydiarny akt 
oskarżenia. Od tego z kolei przysługu-
je, w razie uniewinnienia, apelacja. Ca-
łość zajmuje, lekko licząc, 5 lat. Często 
i więcej. Komuś się wydaje, że ci ludzie, 
którzy faktycznie dopuścili się jakiegoś 
zaniedbania, ale daleko im do miana 
znęcającego się nad zwierzętami ban-
dyty, po takim czasie, mają siły/pienią-
dze/chęci, żeby skarżyć przykładowego 
Grzegorza? No nie mają. I dlatego to są 
„tylko” 4 wyroki” – twierdzi administra-
tor Czarnej Listy.
Grzegorz B. często posługiwał się bru-
talnymi metodami zabierając zwierzęta, 
jak się później okazywało, nierzadko 
wzorowym hodowcom lub w innych 
przypadkach, leciwym i mającym 
problemy starszym rolnikom czy po-
siadaczom zwierząt towarzyszących, 
którym zamiast zaproponowac pomoc, 
czyniono z nich dręczycieli czworono-
gów. „Córka prowadziła hodowlę, która 
była zarejestrowana w związku kyno-
logicznym. Pewnego dnia przyjechała 
z mężem do opuszczonego przez nich 
wcześniej domu, który wciąż do nich 
należał. Tam już czekali wolontariusze 
Grzegorza B. Zaczęli zabierać psy. Córka 
protestowała, więc wywieźli ją nawet do 
szpitala psychiatrycznego” – wspomina-

ła na łamach prasy lokalnej pani Alina, 
mama pani Zuzanny, której Grzegorz 
B. w 2008 r. przywłaszczył psy o war-
tości ok. 80 tys. zł. „Proszę pamiętać, 
że zabranie jednej hodowli to czasami 
20 a czasami 80 tysięcy złotych. Jedna 
zbiórka internetowa to często pieniądze 
podobnego rzędu. Zwłaszcza jeśli zbiór-
ka jest zrobiona przez profesjonalistów, 
a zdjęcie pieska i jego historia wyciska 
łzy z oczu. Proszę pamiętać, że takie 
organizacje jak Pogotowie dla zwierząt 
kooperują do tego z założonymi przez 
siebie przytuliskami. Często mają swo-
ich weterynarzy i przedstawiają w gmi-
nach faktury w pewnym sensie swoje, do 
opłacenia np. kosztów leczenia i opieki 
nad bezdomnym psem. Tak w dziurawe 
wiadro wlewanych jest kilkaset milio-
nów złotych rocznie na pseudo walkę 
z bezdomnością psów i kotów, a co do 
Pogotowia dla zwierząt, mam nadzieję, 
że kiedyś każde dziecko będzie wie-
działo, że zanim się przeleje komuś pie-
niądze w internecie, należy tego kogoś 
poznać” – mówi nam Piotr Kłosiński, 
prezes Polskiego Porozumienia Kynolo-
gicznego zrzeszonego w międzynarodo-
wej World Kennel Union. Wielu hodow-
ców i kynologów doradza angażowanie 
się w pomoc lokalnym organizacjom 
prozwierzęcym, których działalność 
znamy z własnego podwórka.

Pogotowie dla zwierząt to jed-
na z najczęściej skazywanych 
w sądach organizacji prozwie-
rzęcych. Może nie tyle Pogoto-

wie dla zwierząt, bo to zostało sądow-
nie zawieszone, chociaż powstało już 
nowe stowarzyszenie o identycznej 
nazwie, co jego prezes, Grzegorz B., 
który właśnie otrzymał kolejny, bo już 
czwarty wyrok skazujący.

„Grzegorz B. ze Stowarzyszenia Pogo-
towie dla Zwierząt został dziś prawo-
mocnie skazany za przywłaszczenie 
zwierząt. Otrzymał za to karę 8 miesię-
cy pozbawienia wolności w zawieszeniu 
na 5 lat, Ma też do zapłaty 72 tysiące 
złotych (pozdrawiam darczyńców Pogo-
towia) i zakaz pełnienia funkcji w tego 
typu organizacjach„ – czytamy na pro-
filu facebookowym „Czarna Lista Orga-
nizacji Prozwierzęcych”. Co na to sam 
zainteresowany, który zdaniem wielu 
hodowców zwierząt nie pomaga zwie-
rzętom, co okrada najcenniejsze ho-
dowle i wyłudza pieniądze na zbiórkach 
internetowych. „Te 4 wyroki skazujące, 
na tyle spraw ile prowadzę o znęcania 
się nad zwierzętami, to i tak niezły wy-
nik” – tłumaczy Grzegorz B. Zdaniem 
autora wpisu na „Czarnej Liście Orga-
nizacji Prozwierzęcych” cztery wyroki 
B. to prawdopodobnie tylko czubek 
góry lodowej. „A co do legalności kra-
dzieży zwierząt w Polsce: zabierając 
komuś zwierzę zawiadamia się pro-
kuraturę/policję o tym, że ten ktoś się 

„Grzegorz B. często posługiwał się 
brutalnymi metodami”

Grzegorz B. 
ze Stowa-
rzyszenia 

Pogotowie 
dla Zwierząt 
został dziś 
prawomoc-
nie skazany 

za przy-
właszczenie

zwierząt

UWAGA Pogotowie dla zwierząt 
– przestępcy czy obrońcy psów?

Spełniliśmy marzenie małej Asi!
Kynolodzy pomagają dzieciom z Fundacji Mam Marzenie

fot: NaPsiTemat.pl, facebook G.B., Fundacja „MAM MARZENIE”
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J
ak widzi nas pies? Chociaż psy 
patrzą w oczy człowieka i ob-
serwują ludzką twarz, ich móz-
gi przetwarzają ten obraz zu-

pełnie inaczej niż robi to mózg ludzki. 
Nowe badanie przeprowadzone przez 
JNeurosci (Journal of Neuroscience 
– czasopismo naukowe publikowane 
przez Society for Neuroscience) obej-
mujące badania empiryczne dotyczące 
wszystkich aspektów neuronauki, su-
geruje, że układ wzrokowy psa i prze-
twarzanie widzianego obrazu twarzy 
jest inne niż ssaków naczelnych.

U ludzi i większości małp twarz 
stanowi znaczący element zarówno 
w kwestiach komunikacji jak i sze-
roko rozumianej socjalizacji. Jest 
ona na tyle istotna, że wytworzo-
ny został specjalny system reakcji 
kory mózgowej odpowiedzialny za 
detekcję twarzy.

Naukowcy Bunford, Hernández-Pé-
rez i ich współpracownicy wyko-
rzystali fMRI (funkcjonalny 
rezonans magnetyczny) 
do porównania aktyw-
ności mózgu ludzi 
i psów. Zarówno 
ludziom jak 
i psom zapre-
zentowa no 
krótkie fil-
my z innymi 
ludźmi i psa-
mi.

Mózgi ludz-
kie preferowały 
twarze, co wiąże 
się z tym, że niektó-
re obszary widzenia 
wykazywały większą 
aktywność w mózgu. 
Podobnie rzecz się miała 
w przypadku preferencji ga-
tunkowych. Mózgi psów natomiast 
wykazywały jedynie preferencje 
gatunkowe. Obszary wzroku wyka-
zywały większą aktywność w odpo-
wiedzi na widok psa niż ludzi. Nie 
zaobserwowano jednak różnicy 
w aktywności psiego mózgu pod-
czas prezentacji twarzy i tyłu głowy 
człowieka.

Jak wykazały inne badania pies 
rozpoznaje swojego pana głównie 
po zapachu, głosie i ograniczonej, 
ale jednak, zdolności rozpoznawa-
nia konturu, jednak sama twarz  nie 
odgrywa –jak chciałoby wielu po-
siadaczy psów – dominującej roli.

Daria Wyrostkiewicz

Przegląd prasy
Przegląd prasy

Psigląd prasy Pies widzi inaczej 
niż człowiek! 
Czy pies widzi twarz jako twarz?

Naukowcy nie mają złudzeń

WP.pl

Drastyczne zdjęcia z Trzebicza. 
Wilk szedł z głową psa w pysku

Onet.pl

Kłosiński o monopolu 
na rodowody

NaPsiTemat.pl

Prezes PPK dla WP.PL 
o aferze kundelkowej

PRESSMANIA.pl

Śmiali się z „Długopisu”? 
Przestraszyli się weta po 

spotkaniu kynologów z Dudą

fot: pixabay.comfot: stock.chroma.pl, materiały prasowe
 2021 styczeń  | 37

NAUKA | NaPsiTemat.plNaPsiTemat | MEDIA

36 | styczeń 2021



fot: autorfotofot: autorfoto

Każdy chciałby wiedzieć jak kar-
mić swojego psa czy kota i czy 
naprawdę gotowa karma może 
zastąpić gotowany przez nas 
samych pokarm. Proste pytanie, 
może?

Jest wiele sposobów karmienia 
psów: posiłki gotowane, BARF, 
suche karmy, mokre karmy, ży-
wienie mieszane. Każdy opiekun 
psa czy kota ma swoje przeko-
nania co do sposobu karmienia. 
Każdy z tych sposobów ma swo-
je wady i zalety. Wybierając taki, 
a nie inny sposób karmienia, 
często oprócz potrzeb zwierzęcia 
kierujemy się także naszym sty-
lem życia, a co za tym idzie, cza-
sem, który możemy poświęcić na 
przygotowanie posiłków dla na-
szego pupila. Podawanie pełno-
porcjowej karmy suchej jest zde-
cydowanie najbezpieczniejszym 
pod wieloma względami sposo-
bem karmienia: zapewnia zbilan-
sowany posiłek, jest bezpieczne 
bakteriologicznie, w przypadku 
alergii na dany rodzaj białka lub 
gluten łatwo można wyelimino-
wać go z diety. O wysokiej jakości 
karmy świadczy także jej wysoka 
przyswajalność. Karmy Eminent 
zawierają wszystko, co niezbędne 
dla psa lub kota na danym etapie 
życia.

Eminent to karma doskonale 
znana w Czechach i na Słowacji. 
Jak wyglądało wejście Eminenta 
na rynek polski?

Nasza firma zajęła się promocją 
i dystrybucją marki Eminent na 
rynku polskim w 2012 roku. Od 
początku naszej działalności 
współpracujemy z wieloma sto-
warzyszeniami oraz gminami 
w akcjach dokarmiania wolno 
bytujących kotów i dostarczamy 
karmy Eminent do schronisk dla 
psów i kotów. Aktywnie uczest-
niczymy w wystawach psów, 
szkoleniach i targach. Z powo-
dzeniem prowadzimy sprzedaż 
przez hodowców-dystrybutorów, 
lecznice weterynaryjne, sklepy 
zoologiczne oraz sklep interne-
towy. Dla hodowców i dystry-
butorów mamy przygotowane 
specjalne warunki współpracy 
w zależności od wielkości zamó-
wienia, od jednego worka po całe 
palety karm i innych produktów 
z oferty marki. Dystrybutorom, 
oprócz korzystnej oferty ceno-
wej, zapewniamy reklamę na na-

szej stronie internetowej, banery, 
ulotki i inne materiały reklamo-
we. Przez nasz sklep (www.sklep.
karma-eminent.pl) obsługujemy 
zarówno hodowców jak i klien-
tów zamawiających mniejsze 
ilości produktów. Zamówienia 
przyjmujemy także mailowo, te-
lefonicznie i przez SMS-y.

Posiadacie szeroką ofertę 
Premium. Czy w Polsce rynek 
karmy dla psów i kotów jest 
już gotowy na produkty z tej 
półki i tej jakości? Innymi 
słowy, czy klient wie, cze-
go szuka i czy może znaleźć 
to w produktach marki Emi-
nent?

Tak, klient polski jest coraz częś-
ciej klientem świadomym i wy-
edukowanym, wie czego szuka 
i na co zwrócić uwagę przy zaku-
pie karmy. Zdaje sobie on sprawę, 
co jest dobre dla jego pupila, a co 
niekoniecznie. Dla wielu klien-
tów ważna jest wysoka zawar-
tość białka zwierzęcego, wysoka 
strawność pokarmu oraz brak 
sztucznych dodatków i konser-
wantów. Klienci coraz częściej 
poszukują karm bezglutenowych, 
bezzbożowych, karm na białku 
z jagnięciny lub ryb. Bardzo czę-
sto bazują na wiedzy dobrych ho-
dowców i stosują ich wskazówki 
odnośnie żywienia. Pytają też 
o suplementy i karmy specjali-
styczne.

Co powinniśmy wiedzieć, żeby 
odpowiednio dobrać karmę dla 
szczeniaka, dla psa pracującego 
albo np. psa otyłego czy psa lub 
kota wysterylizowanego? Jaki 
jest klucz do odpowiedniego 
żywienia psa i kota ułożonego 
pod kątem jego zindywidualizo-
wanych potrzeb?

Bardzo istotna jest zawartość 
podstawowych składników 
w karmie, jak chociażby ilość 
białka i tłuszczu. Przy każdej 
nazwie karmy Eminent te dwa 
składniki są wyraźnie zaznaczo-
ne. Pies pracujący, często w trud-
nych warunkach, powinien być 
żywiony karmą wysokoener-
getyczną np. Eminent Energy 
31/22, która zawiera więcej białka 
i tłuszczu niż standardowa kar-
ma. Karma typu Puppy, czyli dla 
szczeniąt, suk szczennych i kar-
miących, ma inny, bogatszy skład 
niż karma dla psów dorosłych 

lub starszych. Generalnie na każ-
dym etapie życia psa karma musi 
odpowiadać jego potrzebom. Nie 
może być zbyt uboga ani też zbyt 
bogata w niektóre składniki. Wie-
dzą o tym doskonale dietetycy 
i weterynarze, którzy uczestni-
czą w przygotowywaniu recep-
tur karm Eminent. Każda z nich 
przechodzi przez długi okres ba-
dań i testów przed wprowadze-
niem na rynek.

Proponujecie w dużej mierze 
produkty specjalistyczne, 
chyba wciąż dość mało znane 
posiadaczom zwierząt, jak 
np. olej z łososia. To znak, że 
posiadacze psów i kotów sięgają 
coraz częściej na półkę z tymi 
produktami?

Zdecydowanie tak, klienci coraz 
częściej pytają o suplementację: 
preparaty na odporność, na zęby, 
na piękny włos i zdrową skórę. 
Bardzo często kupują dla swoich 
pupili olej z łososia lub preparaty 
na stawy. Podobnie jak w diecie 
ludzkiej, tak i w żywieniu zwie-
rząt suplementacja jest bardzo 
ważna, zwłaszcza jeżeli psy są 
karmione gotowaną, przygotowy-
waną domowymi metodami kar-
mą lub tylko mięsem, które może 
nie zawierać wszystkich potrzeb-
nych psu i kotu składników.

Z czego jesteście najbardziej 
dumni i czym Eminent zaskoczy 
nas w 2021 roku?
Jesteśmy dumni z tego, że duża 
część klientów, którzy zaufali 
nam na początku naszej dzia-
łalności, jest z nami do dziś. 
W 2020 roku uruchomiliśmy 
naszą nową stronę internetową 
www.karma-eminent.pl, która 
jeszcze lepiej opisuje zalety na-
szych karm, zawiera dokładne 
ich składy oraz opinie klientów. 
Z pewnością ułatwi to klien-
tom wybór odpowiedniej karmy 
dla ich pupili. W ubiegłym roku 
wprowadziliśmy też do sprzeda-
ży suplementy i oleje, które zdo-
były uznanie wśród klientów. 
Mamy sporo planów i wyzwań na 
2021 rok. To, co możemy zdradzić 
już dziś, to kolejna nowość w na-
szej ofercie - linia specjalistycz-
nych karm leczniczych dla psów 
i kotów Eminent Veterinary Diet. 
Zapraszamy do obserwowania 
nas na Facebooku i Instagramie, 
a na pewno nie przegapicie żad-
nej z nowinek.

Coraz częściej pytają o preparaty na odporność, na zęby, 
na piękny włos i zdrową skórę…

Polacy wybierają coraz 
świadomiej dobrą karmę!

Paweł Statucki

www.karma-eminent.pl

Założyciel dystrybucji 
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